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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 165 cтор., 4 рисунки, 1 таблиця, 91 джерело посилань, 2 Додатки. 
Додаток А (13 Актів обстеження), Додаток Б (13 копій титульних сторінок про 
погодження та затвердження Актів обстеження). 

 
АРХІВОСХОВИЩА, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ, 
БІОПОШКОДЖЕННЯ, БІОДЕСТРУКТОРИ, МІКРОСКОПІЧНІ ГРИБИ,  
КОМАХИ,  ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ   
 

Об’єкт дослідження: мікробіологічний та ентомологічний стан архівних 
документів та архівосховищ державних архівів. 

Мета дослідження: формування сучасної системи біозахисту та 
профілактики біоуражень архівосховищ та документів державних архівів.  

Методи дослідження: сучасні методи мікробіологічних та 
ентомологічних досліджень, методи світлової мікроскопії.   

В результаті виконання НДР було продовжено дослідження сучасного 
мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів 
наступних державних архівів: Галузевий державний архів Міністерства 
закордонних справ України, Галузевий державний архів Міністерства оборони 
України, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, 
Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного, 
Центральний державний архів зарубіжної україніки, Державний архів Одеської 
області, Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Складено 
13 актів та надано рекомендації щодо покращення мікробіологічного та 
ентомологічного стану архівосховищ. 

Новизна дослідження: вперше здійснюються моніторингові дослідження 
мікробіологічного та ентомологічного стану низки вітчизняних державних 
архівів та архівних документів. 

Сфера застосування: результати дослідження можуть бути використані у 
практичній, науково-дослідній та методичній діяльності державних архівних 
установ України, галузевих наукових установ, окремих установ НАН України, 
в роботі профільних кафедр закладів вищої освіти. НДР має методологічне та 
практичне значення і може бути продовжена у формі подальших наукових 
досліджень, спрямованих на розробку та впровадження систем 
мікробіологічного та ентомологічного контролю за станом збереженості 
архівних документів, а також при розробці аналітико-рекомендаційних та 
методичних матеріалів для державних архівних установ України.  

Значимість роботи: результати дослідження створюють практичне 
підґрунтя для забезпечення належних умов зберігання архівних документів у 
державних архівах України. 
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справ України 

ГДА МО України –  Галузевий державний архів Міністерства оборони 
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ДАОО – Державний архів Одеської області, м. Одеса  

КУО – колонієутворюючі одиниці  мікроорганізмів 

НДР   – Науково-дослідна робота 

НАФ  – Національний архівний фонд 

УНДІАСД – Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства 

ЦДАМЛМ України – Центральний державний архів-музей літератури і 

мистецтва України 

ЦДКФФА України –  Центральний державний кінофотофоноархів України 

імені Г. С. Пшеничного 

ЦДАЗУ – Центральний державний архів зарубіжної україніки 

ЦДІАЛ –  Центральний державний історичний архів України, м. Львів  
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ВСТУП 

Головне завдання процесу зберігання документів – зменшити вплив 

негативних активних чинників, забезпечити документу максимальний строк 

життя. З плином часу документи піддаються процесу старіння, який є 

неминучим і призводить до руйнації паперу та тексту. Швидкість цього процесу 

визначається багаточисельними чинниками, серед яких важливу роль 

відіграють біологічні компоненти, зокрема, мікроскопічні гриби (мікроміцети) 

та комахи. Для мікроміцетів вологість є одним з основних екологічних 

факторів, який регулює ріст, засвоєння субстрату, а отже і руйнівну дію  як в 

умовах зберігання в архівосховищах, так і  в цілому в процесах біопошкоджень 

інших техногенних субстратів. 

Відповідно ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов», прийнятим 

Міждержавною Радою із стандартизації, метрології і сертифікації (Україна 

входить до переліку країн, що проголосували за прийняте рішення), в 

приміщеннях для зберігання документів має постійно підтримуватися 

температура повітря (18±2)°С, відносна вологість повітря ( ділі – ВВП) 

55%±5%; для документів, що повністю складаються із пергамену та шкіри, ВВП 

має підтримуватися на рівні 60%±5%. Неоднорідність умов зберігання архівних 

документів в архівних установах, викликана специфікою архівних будівель, а 

також регіональними особливостями клімату та мікроклімату, що не дозволяє 

сформувати єдині та універсальні настанови та/чи рекомендації з запобігання 

розвитку біопошкоджень і потребує індивідуального підходу та регулярного 

моніторингу. 

Також існує галузевий нормативний документ «Положення про умови 

зберігання документів Національного архівного фонду», затверджений наказом 

Міністерства юстиції України від 02.03.2015 р. за № 296/5, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 250/26695, що також 

встановлює вимоги до температурно-вологісного режиму в архівосховищах для 
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документів з паперовою основою на рівні ВВП 50-55% та температурою повітря 

на рівні 17-19 °С. 

НДР «Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану 

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення 

моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду» 

виконувалася відповідно до наказу Державної архівної служби України від 

18.10.2019 № 96 «Про організацію виконання наукових робіт у сфері архівної 

справи та діловодства у 2020 році» та в межах реалізації Тематичного плану 

науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним 

інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів 

Державного бюджету, на 2020 рік (державний реєстраційний 

номер 0120U002120). 

Мета НДР: формування сучасної системи біозахисту та профілактики 

біоуражень архівосховищ та документів державних архівів.  НДР продовжує 

щорічну перевірку збереженості документів НАФ. 

У результаті виконання НДР було проведено оцінку умов зберігання та 

стану збереженості архівних документів в архівосховищах окремих державних 

архівів за низкою параметрів. Так, зокрема було здійснено оцінку мікроклімату 

архівосховищ, їх загальний мікробіологічний та ентомологічний стан, а також 

проведено вибіркове дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану 

архівних документів. Отримані результати були оформлені у вигляді актів 

обстеження із рекомендаціями стосовно методів покращення загального стану 

архівосховищ та окремих документів державних архівних установ. 

В результаті виконання НДР було виявлено низку проблем, характерних 

для певної кількості архівних установ, серед яких: ускладнення або 

неможливість дотримання нормативного температурно-вологісного режиму у 

зв’язку із відсутністю припливно-витяжної вентиляційної системи, систем 

кондиціювання повітря, обладнаної відповідними фільтрами; пошкодження 

внутрішніх оздоблювальних матеріалів стін переважно темнопігментованими 

мікроскопічними грибами та бактеріями); виявлення на низці документів з 
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паперовою основою мікроскопічних грибів (зокрема, роду  Chaetomium), які 

визнані активними деструкторами.    

Результати дослідження можуть бути використані у практичній, науково-

дослідній та методичній діяльності державних архівних установ України, 

галузевих наукових установ, окремих установ НАН України, в роботі 

профільних кафедр закладів вищої освіти. Проведена НДР має методологічне 

та практичне значення і може бути продовжена у формі подальших наукових 

досліджень, спрямованих на розробку та впровадження систем 

мікробіологічного та ентомологічного контролю за станом збереженості 

архівних документів, а також при розробці аналітико-рекомендаційних та 

методичних матеріалів для державних архівних установ України. 
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1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

Головне завдання процесу зберігання документів – зменшити вплив 

негативних активних чинників, забезпечити документу максимальний строк 

життя. 

З плином часу документи піддаються процесу старіння, який є неминучим 

і призводить до руйнації паперу та тексту. Швидкість цього процесу 

визначається багаточисельними чинниками, серед яких важливу роль грає 

біологічна компонента та, зокрема, мікроскопічні гриби (мікроміцети). Для 

останніх вологість є одним з основних екологічних факторів, який регулює ріст, 

засвоєння субстрату, а отже і руйнівну дію  як в умовах зберігання в сховищах, 

так і  в цілому в процесах біопошкоджень інших техногенних субстратів [1-8].  

Завдяки комплексу позаклітинних ферментів, мікроскопічні гриби 

можуть використовувати для своєї життєдіяльності будь-які субстрати 

антропогенного походження: продукти харчування, скло, метали, деревину, 

шкіру, тканини, картон, папір, будівельні та синтетичні матеріали тощо. 

Мікроскопічні («плісеневі») гриби один з найголовніших біологічних 

шкідників архівних документів.  Вони здатні розвиватись і руйнувати 

документи тільки в певних умовах. Ураження плісняви стає можливим в межах 

температурного режиму 10-400 С і відносній вологості  вище 65-68%. З 

підвищенням вологості час необхідний для розвитку плісняви суттєво 

зменшується від 120-150 днів (вологість 70-75%) до 5-30 днів (вологість 85-

100%) [9-23]. Відповідно ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов», 

прийнятим Міждержавною Радою із стандартизації, метрології і сертифікації 

(Україна входить до переліку країн, що проголосували за прийняте рішення),  в 

приміщеннях для зберігання документів має постійно підтримуватися 

температура повітря (18±2)°С, відносна вологість повітря (ВВП) 55%±5%; для 

документів, що повністю складаються із пергамену та шкіри, ВВП має 

підтримуватися на рівні 60%±5%. Небезпечні також різкі коливання 

температури, які спричинюють зміну відносної вологості в коробках та папках 

і можуть спровокувати ріст грибів на документах, які в них зберігаються [24]. 
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До масового пліснявіння документів призводить вимикання системи опалення 

в архівах у зимовий період. Впродовж декількох днів температура в  

приміщеннях архівосховищ падає, відносна вологість зростає до 80-100 %, 

волога конденсується на стінах, стелі, стелажах, вологість документів 

підвищується. Після вмикання опалення розпочинається пліснявіння 

документів, яке поширюється з підвищенням температури і триває довгий час 

через повільну десорбцію вологи зі щільних пакувань документів.  

Відомо, що папір є своєрідною капілярно-пористою колоїдною системою. 

Фізичний стан паперу визначається співвідношенням повітря та вологи, яка 

заповнює її капіляри. Різні види паперу мають відповідні відмінності в 

здатності утримувати вологу. Загальновизнаними є наступні положення: за 

умов вмісту в папері капілярної вологи > 10% спори мікроскопічних грибів 

можуть проростати на різноманітному папері;  якщо даний показник становить 

< 10 та > 8%, то спори грибів (здебільшого родів Aspergillus, Penicillium) можуть 

проростати тільки на деяких видах паперу. За умов вмісту в папері капілярної 

вологи < 8% проростання спор грибів не відбувається на будь-яких паперових 

носіях [25]. Якщо вологість документів нижча 8% - документи можна вважати 

сухими [26-28].      

Розвиток мікроскопічних грибів розпочинається зі спор, які завжди 

присутні в повітрі, на документах, на стелажах, тощо. Суттєві скупчення спор 

залишається на документах, які пліснявіли раніше. Для грибів папір є поживним 

середовищем та опорним субстратом. Спори, що проросли утворюють міцелій, 

що швидкість росту якого коливається від 0,3 до 10-15 см за добу. Міцелій 

розповсюджується по поверхні паперу, легко проникає між волокнами паперу, 

поширюється в їх сплетінні, механічно ушкоджуючи структуру матеріалу. 

Часто міцелій грибів проростає наскрізно через аркуші документа.  

При проростанні спор грибів капіляри паперу заповнюються міцелієм 

грибів, що викликає зміну властивостей паперу, зокрема зовнішнього вигляду, 

гнучкості, еластичності та ін. Ферменти та кислоти, які утворюють гриби, є 



11 
 
активними хімічними сполуками, що вкрай негативно впливають на  

різноманітні матеріали, складові паперу. Біологічно активні речовини грибів 

(кислоти, амінокислоти, ферменти, пігменти) взаємодіють із складовими 

компонентами паперу та можуть розкладати целюлозу, клей, викликають 

руйнацію аркушів, ослизнення, злипання, сцементування паперу [29-36]. 

Внаслідок біохімічної активності грибів може руйнуватися до 60% (та більше) 

маси паперу, порушуватися його текстура, змінюватися колір, знижуватися 

показники механічної міцності паперу і змінюватися  хімічні властивості 

целюлози. 

Заселення паперу мікроміцетами регулюється багатьма факторами, які 

впливають на інтенсивність та частоту пошкодження документів. Гриби, що 

поселяються на папері, можуть займати одне з таких положень [37]: 

1. Гриби, що постійно зустрічаються на папері, проникають у волокно та 

призводять субстрати в стан дезінтеграції. Ці гриби здатні руйнувати різні 

форми целюлози, яка міститься у волокні паперу. 

2. Гриби, що постійно зустрічаються на папері і викликають часткове 

порушення його текстури. Деякі з них за певних умов теж здатні сильно 

пошкоджувати папір, але не в таких масштабах, як попередні. 

3. Гриби, що засвоюють спеціфічні компоненти паперу, які складають 

незначну його частину (віск, парафін, синтетичні полімери, лаки, фарби тощо). 

Ця група здатна швидко розмножуватися за наявності домішок до волокна чи 

покриттів. 

4. Гриби, наявність яких на папері залежить від оточуючої мікобіоти. 

Представники цих видів грибів під час обстеження постійно зустрічаються на 

папері, але не завдають паперу великої шкоди. 

5. Окремі випадкові представники. В кожному архівосховищі можуть 

бути виявлені численні види грибів, наявність яких залежить від місцевих умов. 

Ознакою ураження документів грибами є пігментні плями і нальоти 

плісняви різного забарвлення, форми та локалізації. Вегетативне тіло гриба – 

міцелій – має чисельні розгалужені нитки – гіфи. Міцелій  може бути 
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забарвленим чи білим. Розмноження грибів може відбуватися шматочками 

міцелію або за допомогою спор. Спори легко переносяться повітрям, осідають 

на поверхні предметів і за сприятливих умов можуть проростати, даючи 

початок новому міцелію. 

Існує багато прикладів повної втрати рідкісних видань чи настільки 

серйозного їх пошкодження в результаті діяльності грибів, що процес 

відновлення їх часто є неможливим [38-45]. Аналіз наукової літератури 

свідчить, що проблемі біопошкодження архівних та бібліотечних фондів, 

характеристиці мікробіологічного стану повітря фондосховищ  тощо 

присвячені багато чисельні публікації [46-51]. До уваги береться кількісний та 

видовий склад мікроорганізмів, які надходять у приміщення сховищ з 

повітряними потоками через вентиляційні системи, під час провітрювання, а 

також потрапляють  разом з ураженими предметами. Авторами підкреслюється, 

що забруднення повітря життєздатними спорами мікроорганізмів та пилом 

визначає екологічний та санітарно-гігієнічний стан зазначених приміщень та 

вважається одним з відносних та найважливіших його показників [52-55]. 

Завдяки руху повітряних мас відбувається розповсюдження мікроорганізмів-

деструкторів та пилу  практично в усьому об’ємі сховищ [56-58]. Вважається, 

що в аеродисперсній системі приміщень великі клітини мігрують відокремлено, 

тоді як дрібні клітини мікроскопічних грибів, бактерій та інших мікроорганізмів 

часто сорбуються на частинках пилу і утворюють достатньо великі агрегати, що 

швидко осідають в середовищі [59-61]. І.В. Мамоновою досліджено критерії 

міграційної активності мікроскопічних грибів, вилучених з повітря та з 

пошкоджених експонатів [62]. Автором наводяться дані, які свідчать, що грибні 

спори за розмірами не більше 4 мкм, стійкі до осідання та накопичуються в 

повітрі приміщень за рахунок дифузійно-седиментаційної рівноваги. Повітряні 

потоки можуть ресуспендувати біомасу із пошкоджених мікроміцетами 

предметів та сприяють тим самим утворенню біологічних аерозолей, які 

довготривалий час можуть циркулювати в приміщенні. При цьому 

концентрація мікроорганізмів та пилу в об’ємі середовища може збільшуватися 
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в 2-3 рази в порівнянні з повітрям, яке надходить через вентиляцію [63-67]. 

 Кількісні критерії вмісту КУО мікроскопічних грибів в 1 м3 повітря 

сховищ культурних та історичних цінностей сьогодні розглядаються з двох 

позицій: по-перше, з огляду на зв’язок між кількістю мікроорганізмів в 1 м3 

повітря та ймовірністю виникнення біодеструктивних ситуацій, а по-друге, з 

урахуванням можливого негативного впливу мікроскопічних грибів на здоров’я 

людини. За даними наукової літератури задовільним вважається стан повітря, 

який характеризується осіданням на чашці Петрі не більше 10 КУО грибів за 1 

год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 життєздатних спор в 1 м3 повітря 

та визнається за певну «норму» щодо запобігань потенційній загрозі 

виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних сховищах.  

За даними наукової літератури [68-77], мікроскопічні гриби приміщень 

(на об’єктах зберігання, на ушкоджених стінах, в пилу, повітрі та ін.)  

розглядаються як фактор, що негативно впливає на здоров’я людини. В таких 

приміщеннях люди найчастіше хворіють респіраторними захворюваннями 

(риніт, фарингіт, синусіт тощо), зафіксовано часті прояви астми, 

нейродермитів, ураження слизової оболонки роту та носу. За участю спор 

мікроскопічних грибів як механізми ураження людей розглядаються алергічні, 

токсичні ефекти. Сьогодні при оцінці патологічних станів людей, які виникають 

при інгаляції «плісеневих аерозолів»,  оперують поняттями «синдром хворих 

приміщень» – Sick Building Syndrome (SBS) або Building related Syndrome 

(BRS), «синдром отруєння органічним пилом» – Organic dust toxic Syndrome 

(ODTS) [79-80].  

Щодо впливу мікроскопічних грибів повітря приміщень на людину, то 

останнім часом відмічається постійне зростання числа алергічних захворювань, 

зумовлених впливом мікроскопічних грибів. З респіраторними симптомами 

мікогенної алергії пов’язують більше 80 видів грибів. Епідеміологічні та 

клінічні дослідження сфокусовані на таких основних видах як Alternaria spp., 

Aspergillus spp., Cladosporium spp. і Penicillium spp. Встановлено, що від 50 до 

80% хворих на бронхіальну астму позитивно реагують на проби з антигенами 
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плісеневих грибів. Дані літератури свідчать про вплив різних концентрацій спор 

плісеневих грибів на розвиток алергічних захворювань у людей, що мають 

підвищену чутливість до мікогенних алергенів. За даними низки авторів, 

знаходження хворих з генетичною схильністю до атопії в приміщенні,  де 

чисельність грибів роду Alternaria складає в 1 м3 повітря 80-100 КУО, може  

призвести до розвитку у них нападів бронхіальної астми. Критичними 

значеннями чисельності грибів роду Penicillium spp. в повітрі сирих приміщень 

вважаються показники 49-62, для Cladosporium spp. – 12-13 КУО/м3. За 

рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) [81, 82] та 

даними літератури загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі 

приміщень (в яких людина працює або мешкає), які складають 381-407 або 

більші за 500, запропоновано вважати небезпечними, оскільки збільшення цих 

показників може спричинювати стійку сенсибілізацію у людей, призводити до 

розвитку алергічних реакцій, нападів бронхіальної астми у осіб з генетичною 

схильністю до атопії. Дані сучасної літератури з питання кількісних показників 

(концентрації) в приміщеннях мікроскопічних грибів, регулярний контакт з 

якими може призвести до розвитку захворювань (мікоалергозів, мікозів), 

свідчать, що нормування вмісту КУО мікроорганізмів в 1 м3 повітря приміщень 

в великій мірі залежить від видової належності грибів, оскільки серед них 

зустрічаються умовно-патогенні, патогенні, токсигенні організми [83-84]. В 

літературі відповідного напрямку зазначається, що одним із першочергових 

завдань при лікуванні таких хворих є елімінація (виключення, видалення) 

причинно-значущих грибкових алергенів [85].  

 Присутність у повітрі низки видів грибів неприйнятна, наприклад, 

патогенних та токсигенних. Отже, необхідність та актуальність вивчення 

грибного ураження архівних документів має ще один дуже важливий аспект, а 

саме  – розвиток токсичних та умовно патогенних грибів  може викликати 

захворювання та алергічні реакції у людей, які працюють в таких умовах. При 

оцінці впливу на організм людини «грибного середовища» враховують: скільки 

та які гриби виявлені в оточенні людини, яким із них притаманні потенційно 



15 
 
патогенні властивості, де вони можуть розвиватися. Проблему поширення 

потенційно патогенних грибів в приміщеннях почали серйозно розглядати лише 

в останні десятиріччя. Кількість мікроскопічних грибів, що входять до переліку 

патогенних організмів досить велика й налічує близько 800 видів, хоча 

нещодавно називали лише 300-400 видів [78-79]. Даний перелік буде 

поповнюватися і надалі, оскільки постійно зростає кількість штучних 

матеріалів, що створюються людиною, розширюючи можливості мікроміцетів 

у колонізації нових субстратів, підвищується рівень забруднення 

навколишнього середовища, стимулюючи адаптацію грибів до змінених умов 

існування. До патогенних та умовно-патогенних видів грибів, що пошкоджують 

та руйнують папір, відносять представники більш ніж 20 родів мікроміцетів  

[55-58,72-76]. Серед цих видів грибів можуть бути продуценти мікотоксинів – 

Stachybotrys chartarum, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus niger, 

Aspergillus ochraceus, деякі види роду Cladosporium… [61-64, 77, 82].  

Різноманіття мікроскопічних грибів є одним з найактуальніших питань 

для сховищ документів, де, внаслідок концентрації великої кількості книг, 

рукописів та документів, вміст спор грибів та бактерій у повітрі за певних умов 

може бути достатньо високим. Аналогічний висновок можна зробити і щодо 

знаходження в повітрі мікроорганізмів, які є загальновизнаними та доведеними 

активними деструкторами різних матеріалів, зокрема різних документальних 

пам’яток, основою яких є папір.  Серед  мікроскопічних грибів, активними 

деструкторами паперу, зазначають, зокрема,  Aspergillus ochraceus,   Aspergillus 

niger, Aspergillus versicolor, Botryotrichum piluliferum,  представники родів  

Alternaria, Chaetomium (Ch. globosum, Ch. aureum та ін.), Chrysosporium, 

Chrysonilia (C. sitophila), Botrytis (B. cinerea), Cladosporium, Eurotium, 

Paecilomyces, Penicillium, Phoma, Scopulariopsis, Trihoderma, Ulocladium та ін. 

Переважна більшість цих мікроскопічних грибів є активними продуцентами 

ферментів, зокрема целюлозолітичних, та органічних кислот, пігментів, які є 

активними хімічними сполуками, що вкрай негативно впливають на  складові 

паперу. 
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Загальновідомо, що одним із основних напрямків запобігання 

біологічному ушкодженню архівних та бібліотечних документів є своєчасне та 

правильне застосування профілактичних заходів. Серед останніх проведення 

комплексних досліджень – здійснення моніторингових обстежень стану 

документів, повітря сховищ, стану стін тощо  – є основними заходами, які 

потребують здійснення та аналізу.  

Розвиток мікроміцетів на внутрішніх поверхнях приміщень, куди вони 

потрапляють із зовнішнього середовища, залежить від режимів температури та 

вологості, повітрообміну, тощо. Збільшення вмісту вологи в матеріалах, що 

пов’язане з будівельними та експлуатаційними порушеннями, процесами 

старіння будівель, є найвагомішим чинником розвитку мікроміцетів на 

внутрішніх поверхнях приміщень [86-89]. Деструктивна дія мікроміцетів на 

матеріали та вироби обумовлена, по-перше, агресивним впливом метаболітів 

грибів (органічних кислот, окисно-відновних та гідролітичних ферментів). По-

друге, механічною руйнацією цих матеріалів: гриби проникають у 

мікротріщини та пори, сприяють їх розширенню та виникненню в них 

небезпечних напруг [90,91]. Важливим етапом є проведення досліджень з 

виявлення осередків розвитку мікроскопічних (плісеневих) грибів на 

внутрішніх поверхнях (стінах) приміщень фондосховищ, підвалів будинків, в 

яких вони розташовані,  з’ясування причин їх виникнення.  Розвиток 

мікроорганізмів призводить як до зміни зовнішнього вигляду оздоблювальних 

матеріалів, так і зміни їх міцності та експлуатаційних характеристик, а 

насамперед порушення санітарно-гігієнічного режиму середовища всередині 

приміщень. Місця пошкоджень внутрішніх поверхонь приміщень, які 

утворюються внаслідок недотримання нормативних режимів експлуатації 

будівель, являють собою додаткове джерело пилу, а у разі зараження їх 

біодеструкторами − ще й додаткове джерело надходження колонієутворюючих 

одиниць (КУО) мікроорганізмів у повітря приміщень. 

Отже, забезпечення цілісності архівних документів та підтримання 

належних умов їх зберігання потребує комплексного підходу.  
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2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 Для моніторингового, в тому числі порівняльного, аналізу щодо 

мікробіологічного стану повітря фондосховищ використовували метод 

седиментації колонієутворюючих одиниць (КУО) грибів та бактерій на 

поверхню стерильного твердого живильного середовища в чашках Петрі 

(картопляно–глюкозний агар (КГА або PDA), середовища Чапека-Докса (ЧДА), 

мальт-екстракт агар (МЕА), Сабуро (САБ). Беручи за основу методологію 

Васильєва зі співавт. [88].  Чашки Петрі  найкраще розставляти в приміщеннях 

методом конверту на різній висоті, зокрема на висоті приблизно 1,2-1,4 м (на 

рівні дихальних шляхів людини) [75]. За потреби чашки Петрі розставляють 

біля вентиляційних отворів припливно-витяжної системи, на поличках стелажів 

тощо.  Час експозиції може складати 40-100 хв. (Рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 Приклади розміщення чашок Петрі із живильним середовищем  в 
приміщеннях архівів  

Відповідні спостереження за появою колоній мікроорганізмів на поверхні 

агаризованого живильного середовища та їх підрахунок починають з 3-ї доби 

культивування. Розрахунок КУО грибів в 1 м3 повітря здійснюють за 

відповідною формулою [81]: Х = 5 ⋅ а ⋅ 104 / r2T , де Х – число КУО в 1 м3 повітря, 
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а – число колоній, що утворилися; r – радіус чашки Петрі, T – час експозиції. 

Для відбору проб з документів використовували різні методи. Якщо на 

поверхні документу є добре помітні плями, нальоти різного кольору та 

консистенції, то доцільним вважали використання стерильних дерев’яних 

паличок (аплікаторів) з ватним наконечником (турундою) в індивідуальній 

упаковці (рис. 2.2). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2  Приклади відбору проб аплікаторами з документів, пошкоджених 
мікроскопічними грибами (пліснявою)  

Після відбору проб аплікатор повертали в упаковку. Упаковку 

попередньо підписували. Відсів проб здійснювали в мікробіологічній 

лабораторії на поверхню стерильних агаризованих середовищ (рис. 2.3.). 
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                                                               ватні турунди 

Рисунок 2.3.  Обростання міцелієм (колоніями) мікроскопічних грибів ватної туруни, 
якою було відібрано проби    
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4  Приклади відбору проб з пошкоджених оздоблювальних матеріалів стін 
в приміщеннях архівосховищ  
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3 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  ДОСЛІДЖЕННЯ 

СУЧАСНОГО МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ТА ЕНТОМОЛОГІЧНОГО 

СТАНУ АРХІВОСХОВИЩ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ 

В результаті проведених моніторингових досліджень щодо стану 

збереженості документів Національного архівного фонду  було складено 13 

Актів мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища,  в яких 

відображено загальну характеристику умов зберігання документів, параметри 

мікроклімату архівосховищ, представлено стан поверхонь (стіни, стелі, архівні 

коробки тощо) щодо наявності пошкоджень, проаналізовано мікробіологічний 

та ентомологічний стан низки документів, мікробіологічний стан повітря та 

оздоблювальних будівельних матеріалів в приміщеннях обстежених архівних 

установ. Перелік обстежених державних архівів та результати загального 

аналізу умов зберігання архівних документів в обстежених архівних установах 

наведено в Таблиці 3.1.   

Таблиця 3.1 – Умови зберігання в обстежених архівних установах 

№ 
п/п 

Назва архівної 
установи 

Системи 
вентиляції та 
кондиціювання 

 

Наявність 
систем 
опалення 

Кількість 
оформлених 
актів 

1.  Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України 

Відсутні 
       

    + 
 

2 

2.  Центральний державний 
кінофотофоноархів  ім. 
Г.С.Пшеничного 

вентиляції  + 
кондиціонував 
ня –  

     – 1 

3.  Галузевий державний архів 
Міністерства закордонних справ 
України 

Відсутні 
 

    + 
 

3 

4.  Галузевий державний архів 
Міністерства оборони України 

Відсутні 
 

     – 2 

5.  Центральний державний історичний 
архів України м. Львів 

  2 

6.  Державний архів Одеської області,  
м. Одеса  

  2 

7.  Центральний державний архів 
зарубіжної україніки 

+ + 1 

 
Примітка: +   -   наявність зазначених систем 

– -  відсутність зазначених систем  
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Необхідно зазначити,  що в повітрі більшості обстежених архівних 

приміщеннях виявлено переважно  темнопігментовані мікроскопічні гриби  

гриби родів Cladosporium, Alternaria, а також представників родів Penicillium та 

Aspergillus (Додаток А), які є так званими коспополітними (еврибіонтними) 

видами – тобто такими, що широко розповсюджені в довкіллі на різних 

континентах в широкому діапазоні дії різних факторів оточуючого середовища. 

Відсутність систем кондиціонування повітря, відповідних систем припливно-

витяжної вентиляції з фільтрами,  використання вікон для провітрювання 

приміщень призводить до потрапляння в приміщення архівосховищ пилу, 

колонієутворюючих одиниць мікроорганізмів та комах.  Низка представників 

перелічених вище родів мікроскопічних грибів може становити небезпеку як 

для об’єктів зберігання, так і для здоров’я людини. Для паперової основи 

документів небезпеку становлять ті види мікроскопічних грибів, що постійно 

трапляються на папері, проникають у волокно та призводять субстрати в стан 

дезінтеграції. Ці гриби здатні руйнувати різні форми целюлози, яка міститься у 

волокні паперу. Серед таких грибів на особливу увагу заслуговують види 

Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Penicillium funiculosum, Penicillium 

tardum, Penicillium purpupogenum, Aspergillus fumigatus.  

За кількісними показниками  КУО мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря стан 

повітря в більшості  обстежених архівосховищ можна охарактеризувати як 

задовільний.  Задовільним вважається стан повітря, який характеризується 

осіданням на чашці Петрі не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає 

вмісту приблизно 710-1000 життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за 

певну «норму» щодо запобігань потенційній загрозі виникнення 

біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних сховищах.   В низці 

приміщень констатували збільшення цих показників (Додаток А).  Як правило 

перевищування показників КУО мікроорганізмів було пов’язане із наявністю в 

повітрі дрібноспорових видів Penicillium sp., які стійкі до осідання та 

утворюють своєрідний аерозольний фон у повітрі приміщень. Окрім цього 

збільшення кількісних показників КУО мікроорганізмів  в повітрі обстежених 
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архівних приміщень корелювало із наявністю в цих приміщеннях пошкоджених 

оздоблювальних матеріалів (стін) та наявністю пошкоджених 

мікроорганізмами документів. Наприклад, в архівосховищі №6 Центрального 

державного історичного архіву України, м. Львів  під час проведення обстежень 

виявлено значні пошкодження матеріалів стін: здуття, відшарування, лущення, 

осипання поверхневих та глибоких шарів матеріалів, каверни (кратероподібні 

розриви), сліди затікань, плями і нальоти (нашарування), різні за розмірами, 

консистенцією та кольором. Наявність в пробах  мікроскопічних грибів родів  

Penicillium та Cladosporium, а також великої кількості бактерій свідчать про 

значну перезволоженість матеріалів стін. Чисельними науковими 

дослідженнями науковців в усьому світі доведено, що розвиток мікроорганізмів 

з різними типами метаболізму (гриби, бактерії) посилює та інтенсифікує 

фізико-хімічні процеси руйнування при міграції вологи в товщі будівельних 

матеріалів. Стан біодеструктивного процесу матеріалів стін в цих обстежених 

приміщеннях архівосховищ документів характеризується як прогресуючий 

(активний). Мікроорганізми активно розвиваються в товщі будівельних 

матеріалів стін. Відомо, що розвиток мікроміцетів на внутрішніх поверхнях 

приміщень, куди вони потрапляють із зовнішнього середовища, залежить від 

режимів температури та вологості, повітрообміну, тощо. Збільшення вмісту 

вологи в матеріалах, що пов’язане з будівельними та експлуатаційними 

порушеннями, процесами старіння будівель, є найвагомішим чинником 

розвитку мікроміцетів на внутрішніх поверхнях приміщень. Важливим етапом 

є проведення досліджень з виявлення осередків розвитку мікроскопічних 

(плісеневих) грибів на внутрішніх поверхнях (стінах) приміщень фондосховищ, 

підвалів будинків, в яких вони розташовані,  з’ясування причин їх виникнення.  

Розвиток мікроорганізмів призводить як до зміни зовнішнього вигляду 

оздоблювальних матеріалів, так і зміни їх міцності та експлуатаційних 

характеристик, а насамперед порушення санітарно-гігієнічного режиму 

середовища всередині приміщень. Місця пошкоджень внутрішніх поверхонь 

приміщень, які утворюються внаслідок недотримання нормативних режимів 
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експлуатації будівель, являють собою додаткове джерело пилу, а у разі 

зараження їх біодеструкторами − ще й додаткове джерело надходження 

колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів у повітря приміщень. 

Отже, забезпечення цілісності архівних документів та підтримання 

належних умов їх зберігання потребує комплексного підходу. Тому доцільним 

є здійснення профілактичних (попереджувальних) заходів, зокрема шляхом 

регулярного комплексного  моніторингу щодо стану мікроклімату 

архівосховищ, аналізу мікробіологічного та ентомологічного стану приміщень 

тощо. Наслідком фактичної відсутності систем вентиляції у переважної 

більшості обстежених приміщень призводить до надмірних коливань рівня 

температури та вологості (Додаток А). В свою чергу невідповідність 

температурно-вологісного режиму установленим нормативним показникам є 

причиною розвитку мікроорганізмів, зокрема мікроскопічних грибів на 

документах.  

Докладно результати дослідження пошкоджених архівних документів 

представлено в Додатку А на рисунках-фото, які ілюструють як  обстежені 

документи, так і мікроскопічні гриби, виявлені у відібраних пробах. В низці 

випадків констатували, що пошкоджені мікроскопічними грибами  архівні 

документи (наприклад, в архівосховищі №6 Державноого архіву Одеської 

області)   знаходяться в незадовільному стані, оскільки зазнали руйнівної дії в 

результаті активного розвитку мікроскопічних грибів Chaetomium sp. – сторінки 

документу вкриті суцільним шаром (чорним нальотом) цих грибів, які є 

визнаними деструкторами паперової основи об’єктів зберігання. Дані щодо 

пошкодження документу мікроорганізмами представлено в Додатку А у 

відповідному Акті.   Представники роду Chaetomium уражають вологий папір, 

що є особливо небезпечно в приміщеннях із підвищеною вологістю. Розвиток 

цієї плісняви на паперових документах може призвести до їх повної втрати.   

Ентомологічний стан усіх обстежених архівних установ в цілому є 

задовільним. 
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Таким чином, в результаті проведених обстежень було виявлено низку 

проблем, характерних для більшості архівних установ, незалежно від їх 

розташування та підпорядкування.   
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4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ І ЗДІЙСНЕННЯ  

ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ОБСТЕЖЕНИХ АРХІВОСХОВИЩ ТА 

ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ 

 

За результатами проведених досліджень архівних установ було визначено 

особливості мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та 

архівних документів у кожному з досліджених архівів та надано конкретні 

рекомендації. Вказані рекомендації викладені у актах обстеження, навдених у 

Додатку А.  Рекомендації розподілено на  кілька підрозділів, які включають 

необхідність проведення додаткових досліджень, дезінфекційних заходів, 

гігієнічного очищення та профілактичних заходів. В низці рекомендацій 

викладено положення щодо термінових заходів, які необхідно здійснити. Щодо 

останнього, то вони, як правило, стосуються ситуацій із наявністю в архівних 

приміщеннях значно пошкоджених мікроорганізмами документів та 

оздоблювальних матеріалів.   

Першочерговим заходом, який потребує невідкладного рішення та 

рекомендовано здійснити, є складання відповідного плану дій, спрямованих на 

врятування архівних документів, які пошкоджені мікроорганізмами.  

Пошкоджені мікроорганізмами (пліснявою) архівні документи 

потребують термінової ізоляції від решти об’єктів зберігання. З метою 

запобігання подальшого розповсюдження плісеневих грибів потоками повітря 

в приміщеннях сховищ необхідно терміново здійснити пакування 

пошкоджених документів  в картонні коробки, попередньо загорнувши їх в 

папір типу «крафт» або бавовняну тканину. Доцільно здійснити пакування 

пошкоджених грибами документів в спеціальні ємкості, в яких розміщено 

дезінфекційні засоби. Не можна розміщувати пошкоджені документи в 

поліетиленові обгортки – це призведе до накопичення вологи в такій упаковці 

та сприятиме подальшому розвитку мікроорганізмів. Необхідно перенести 

ушкоджені документи із приміщення сховища в окреме спеціальне приміщення, 

в якому здійснювати всі подальші необхідні дії та процеси з проведення 
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очищення, дезінфекції. Таке приміщення має бути обладнане відповідною 

вентиляційною системою. Вказані роботи необхідно здійснювати із 

дотриманням всіх санітарно-гігієнічних вимог (працювати в спеціальному 

одязі, в рукавичках, медичних масках тощо). 

Першочергових заходів щодо ізолювання потребують всі документи, що 

мають візуально добре помітні ознаки пошкоджень пліснявою. Унікальні 

рідкісні видання та стародруки із ознаками пошкоджень потребують 

найпильнішої уваги та вирішення питань щодо проведення всіх необхідних 

консерваційних заходів (знепилення, дезінфекція, реставрація). 

Для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються на архівних 

документах мають бути застосовані дозволені в архівній практиці засоби.  

Рекомендовано визначити та ліквідувати основні причини, що призводять 

до  перезволоження матеріалів стін: оцінити стан гідроізоляції, дренажних 

систем тощо (із залученням спеціалістів відповідного профілю). За потреби 

необхідно здійснити відповідні будівельно-ремонтні роботи із відновлення 

гідроізоляції будівлі.  

Для нормалізації температурно-вологісного режиму (унеможливлення 

значних перевищень  показників відносної вологості повітря приміщень, 

нормалізації температурного режиму) приміщення сховищ рекомендовано 

обладнати системами вентиляції та кондиціювання.  Система припливно-

витяжної вентиляції потребує встановлення відповідних фільтрів з метою 

запобігання потраплянню бруду, пилу та мікроорганізмів, які надходять до 

приміщень архівосховищ разом із зовнішнім повітрям. Наявні в більшості 

обстежених приміщень психрометри ВИТ-1 потребує перевірки щодо точності 

показників.   

З метою припинення розповсюдження мікроорганізмів-деструкторів 

будівельних матеріалів в приміщеннях архівосховищ в місцях зруйнованих стін 

рекомендовано здійснити локальні ремонтні роботи. В будівельні суміші треба 

додавати спеціальні біоцидні препарати, дозволені для використання в архівній 

практиці. В місцях пошкодження матеріалів стін обстежених сховищ 



27 
 
мікроорганізмами та унеможливлення їх розповсюдження в повітрі приміщень, 

рекомендовано здійснити відповідні дезінфекційні заходи: обробити місця 

зруйнованих матеріалів стін спеціальними біоцидними  препаратами з 

використанням дозволених в архівній практиці засобів (наприклад, сполуками 

полігексаметилен-гуанідін-гідрохлориду). Але така дезінфекційна обробка має 

тимчасовий характер і не є основним заходом із припинення розвитку 

мікроорганізмів-деструкторів.     
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ВИСНОВКИ 
 

Аналіз результатів  проведених обстежень архівосховищ та архівних 

документів  свідчить про низку проблем, характерних для більшості  державних 

архівних установ, незалежно від їх місця знаходження та підпорядкування як у 

період опалювального сезону так і після його закінчення: це відсутність чи 

низька ефективність систем вентиляції повітря, відсутність систем 

кондиціонування, відсутність відповідних фільтрів в вентиляційних системах.  

Відсутність систем кондиціонування повітря, відповідних систем 

припливно-витяжної вентиляції з фільтрами,  використання вікон для 

провітрювання приміщень призводить до потрапляння в приміщення 

архівосховищ пилу, колонієутворюючих одиниць мікроорганізмів та комах.   

В повітрі більшості обстежених архівних приміщеннях виявлено 

переважно  темнопігментовані мікроскопічні гриби  гриби родів Cladosporium, 

Alternaria, а також представників родів Penicillium та Aspergillus, які є такими, 

що широко розповсюджені в довкіллі на різних континентах в широкому 

діапазоні дії різних факторів оточуючого середовища. Низка представників 

перелічених вище родів мікроскопічних грибів, а також інші, виявлені  види 

грибів, можуть становити небезпеку як для об’єктів зберігання, так і для 

здоров’я людини. 
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Попереднє обстеження проводилося 06.06.2019 р. та 07.11.2019 р. 
 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  
Архівосховище №1     –  237 
Музейне сховище  (к.64)  –  23 
Архівосховище №2     – 174,5 
Музейне сховище  (к.65)   – 26 
Архівосховище №3     – 78,1 
Музейне сховище  (к.66)   – 20  
Архівосховище №4     – 73,8 
Музейне сховище  (к.67)   – 21  
Архівосховище №5     – 134,5 
Архівосховище №6     – 11.1 
Архівосховище №7     – 17.1 
Книжкове сховище (К.78)   – 79,5 
Журнальне сховище    – 225,2 

Наявність системи кондиціонування та вентиляції повітря: –. 
Наявність вікон: + 
Наявність централізованої системи опалення:+ 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):  

Архівосховище №1     – 23 
Музейне сховище  (к.64)   – 18 
Архівосховище №2    – 17 
Музейне сховище  (к.65)   –18 
Архівосховище №3     – 18 
Музейне сховище  №3 (к.66)   –18 
Архівосховище №4     – 22 
Музейне сховище  №4 (к.67)   – 18 
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Архівосховище №5     – 13 
Архівосховище №6     – 20 
Архівосховище №7     – 19 
Книжкове сховище (К.78)   – 22 
Журнальне сховище    – 16 

Середньомісячні показники вологості (%):  
Архівосховище №1     – 55 
Музейне сховище  (к.64)   – 63 
Архівосховище №2    – 65 
Музейне сховище  (к.65)   – 59 
Архівосховище №3     – 60 
Музейне сховище  (к.66)   – 56 
Архівосховище №4     – 61 
Музейне сховище  (к.67)   –55 
Архівосховище №5     – 60 
Архівосховище №6     – 55  
Архівосховище №7     – 56 
Книжкове сховище (К.78)   – 56  
Журнальне сховище    – 61  

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
3.1. Стіни  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   - 
Наявність плям плісеневих грибів:    - 
Наявність слідів підтікань:      - 
3.2. Стеля  
Наявність відшарування фарби чи штукатурки:   -  
Наявність плям плісеневих грибів:    - 
Наявність слідів підтікань:      - 
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття:   
Наявність плям плісеневих грибів:   - 
Наявність слідів підтікань:     -  
Наявність слідів комах:     - 
Наявність слідів гризунів:     -  
3.4. Стелажі  
Наявність плям плісеневих грибів:   - 
Наявність слідів підтікань:     -  
Наявність слідів комах:     -   
Наявність слідів гризунів:     -   
3.5. Шафи 
Наявність плям плісеневих грибів:   - 
Наявність слідів комах:     - 
Наявність слідів гризунів:     -   
3.6. Архівні коробки 
Наявність плям плісеневих грибів:   - 
Наявність слідів комах:     -   
Наявність слідів гризунів:     -   

ІV.Мікробіологічний стан  
4.1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   - 
види культур грибів (бактерій):   
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):  - 
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4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:    + (поодинокі спори) 
види культур грибів:    . Cladosporium sp. 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): - 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації):   - 
наявність личинок комах:     - 
 Обстеженням встановлено: 
В ході обстеження загалом не було виявлено ознак наявності зараження приміщень 

архівосховищ та/чи документів пліснявими грибками чи комахами. Виявлені живі та/чи 
дегідратовані спори були поодинокими та вірогідно занесеними ззовні.  

Рекомендовано: 
Гігієнічне очищення: 
У зв’язку із необхідністю використовувати природне провітрювання без фільтрації 

повітря та виявлення слідів сажі в зразках рекомендується збільшити частоту заходів по 
обезпиленню архівосховищ. Також рекомендується використовувати переважно сухі методи 
очистки, наприклад пилососи.  

Профілактичні заходи: 
Рекомендується розглянути можливість відновлення/встановлення загальної системи 

штучної вентиляції повітря у сховищах. Так використання вікон для провітрювання 
приміщень значно полегшує потрапляння живих спор та комах до архівосховищ. В той же 
час використання систем вентиляції обладнаних фільтрами не лише дозволить точніше 
регулювати температурно-вологісний режим в архівосховищах, але й значно зменшить в них 
кількість пилу в повітрі. 

 
 

Обстеження проводив 
С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи 
УНДІАСД 

 
 
 
       

 
 
 
           В.О.  КІТАМ 

 
 

Погоджено: 
Заступник директора – 
головний зберігач фондів                                                                      Т.М. Малярчук  
 

Начальник відділу забезпечення 

збереженості документів  

 

 

            Т.М. Снєжкова  

Завідувачка сектора друкованих 
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збереженості документів  
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Додаток 1 
Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 
№ 
п/п 

Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

 

 

Сх.4, при вх., Ст.4, п.5 

Поодинокі сліди пилу, сажі та 
залишки паперу. Гіф не виявлено. 
Знайдено одиноку живу спору 
Cladosporium sp. (третє фото, 
правий верхній кут, фарбується 
синім) 
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2 

 

 

Сх.4, Ст.1, дальній кут прим. 

Поодинокі сліди пилу, сажі та 
залишки паперу. Гіф чи спор не 
виявлено. 

3 

 

Сх.3, Ст.3, п.7, при вх. 

Поодинокі сліди пилу та сажі. Гіф 
не виявлено. Одинока стара 
дегідратована спора Cladosporium 
sp. вірогідно занесено ззовні. 
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4 

 

Сх.3, Ст.4, п.6, біля вікна 

Гіф чи спор не виявлено. 

5  

 

К.64, Сх.1, Ст.3, пол. Б (біля вікна) 

Поодинокі сліди пилу, сажі та 
залишки паперу. Гіф не виявлено. 
Знайдено стару та дегідратовану 
спору Chaetomium sp. 
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6 

 

 

К.65, Сх.2, Ш.3, справа при вх. 

Поодинокі сліди пилу та сажі. Гіф 
не виявлено. Поодинокі 
дегідратовані спори Cladosporium 
sp. та Chaetomium sp. вірогідно 
занесені ззовні. 
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7 

 

 

К.66, Сх.3, Ст.2, п.Д 

На поверхні та в товщі фарби гіф 
чи спор не виявлено.  

8 

 

К.67, Сх.4, Мапер 

Гіф не виявлено. Виявлено 
поодинокі спори Cladosporium sp. 
Одну живу аероспору та 
дігдратований спорангій з 
кількома спорами Aspergillus sp.  
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9 

 

Сх.5, ліва при вх., п.2 

Поодинокі сліди пилу, сажі та 
залишки паперу. Гіф чи спор не 
виявлено. 
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10 

 

 

Сх.5, Ст.2, п.6, біля вікна 

Поодинокі сліди пилу, сажі та 
залишки паперу. Гіф чи спор не 
виявлено. 

11 

 

Сх.2, Ст.2, п.11 

Поодинокі сліди пилу та сажі. Гіф 
чи спор не виявлено. 
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12 

 

 

Сх.1, Ст.12, п.6 

Поодинокі сліди пилу та сажі. Гіф 
не виявлено. Поодинокі 
дегідратовані спори Chaetomium 
sp. вірогідно занесені ззовні. В 
товщі фарби гіф чи спор не 
виявлено. 
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13 

 

К.78, Кн.Сх., Ст.13, п.3, по центру 

Залишки паперу. Гіф чи спор не 
виявлено. 

14 

 

Журн.Сх., Енциклопедії, торці 

Поодинокі сліди пилу, сажі та 
залишки паперу. Гіф чи спор не 
виявлено. 
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15 

 

 

Сх.6, Ст.1, п.2 

Поодинокі сліди пилу та сажі. Гіф 
чи спор не виявлено. 
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16 

 

 

Сх.7, сейф 1, згори 

Поодинокі сліди пилу та сажі. Гіф 
чи спор не виявлено. 
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Галузевий державний архів  

Міністерства закордонних справ України 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник Управління архівної 
справи та електронного 
діловодства                   

                 Володимир СЕРГІЄНКО 
____   ________ 2020 р. 

АКТ  

від 10 вересня 2020  № 2 
          м. Київ          
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища  
та архівних документів 
 
Проведено обстеження робочих приміщень архіву, розташованих за адресою м. Київ, 
Михайлівська пл., 1 
 
Обстеження проводилося 23.07.2020 р. 
Попереднє обстеження проводилось 06.07.2018 р.  

І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  
Кімната 404     – 32.4 
Кімната 408     – 
Кімната 434     – 
Кімната 552     – 
Кімната 231     – 
Кімната 246     – 
Кімната 250     – 
 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:  -  
Наявність вікон:  + 
Наявність централізованої системи опалення:   + 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:  

Кімната 404     – 28,4 
Кімната 408     – 28,3 
Кімната 434     – 26,8 
Кімната 552     – 27 
Кімната 231     – - 
Кімната 246     – - 
Кімната 250     – - 
 

Показники вологості (%) на день вимірювання:  
Кімната 404     – 47 
Кімната 408     – 43 
Кімната 434     – 51 
Кімната 552     – 51 
Кімната 231     – - 
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Кімната 246     – -  
Кімната 250                                       –  
 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
3.1. Стіни  
Наявність відшарування фарби чи штукатурки:   - 
Наявність плям плісеневих грибів:     - 
Наявність слідів підтікань:      - 
3.2. Стеля  
Наявність відшарування фарби чи штукатурки:   - 
Наявність плям плісеневих грибів:     - 
Наявність слідів підтікань:      - 
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: - 
Наявність плям плісеневих грибів:     - 
Наявність слідів підтікань:      - 
Наявність слідів комах:      - 
Наявність слідів гризунів:      - 
3.4. Стелажі  
Наявність плям плісеневих грибів:     - 
Наявність слідів підтікань:      - 
Наявність слідів комах:      - 
Наявність слідів гризунів:      - 
3.5. Шафи 
Наявність плям плісеневих грибів:     - 
Наявність слідів комах:      - 
Наявність слідів гризунів:      - 
3.6. Архівні коробки 
Наявність плям плісеневих грибів:     - 
Наявність слідів комах:      - 
Наявність слідів гризунів:      - 

ІV. Мікробіологічний стан  
4.1. Повітря архівосховища  
Наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
Види культур грибів (бактерій): Chaetomium sp., Cladosporium sp.  
Наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:        + 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): – 
4.2. Архівних документів  
Наявність життєздатних мікроорганізмів:   - 
Види культур грибів:  
Наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:        - 
Деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):– 
 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
Наявність живих комах (місця їх локалізації):  - 
Наявність личинок комах:     - 
 
Обстеженням встановлено:  
В ході обстеження виявлено залишки спор Chaetomium sp. та Cladosporium sp. на 

робочих столах. Відсутність гіф чи спорангіїв вказують на відсутність власне активного 
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грибкового зараження. Знайдені спори вірогідно занесені разом з архівними документами 
та/або одягом. Загалом сліди пилу та сажі на столешнях є поодинокими, що вказує на 
регулярне прибирання. 

 
Рекомендовано: 
Рекомендується протирати робочі столешні слабким (≤3%) розчином перекису водню 

перед та після роботи з документами. Це дозволить значно знизити ризик крос-зараження 
цих паперів пліснявими грибками. Також рекомендується протирати стелажі/полиці та шафи 
миючими засобами із дезінфектантами або слабким (≤3%) розчином перекису водню. 

  
  
Обстеження проводив 
С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи 
УНДІАСД 

 
 
 
    _____________         

(підпис) 

 
 
 
                  Володир  КІТАМ 

  23 липня 2020 року 
 
Погоджено:   
 
Начальник відділу державного архіву 
УАСД  
 

  
Лариса  ДЕГТЕРЬОВА                        
 

Радник відділу державного архіву УАСД  
 

 Леонід ЯСИНСЬКИЙ 
 

Другий секретар відділу державного 
архіву УАСД  
 

  
Наталя КОВАЛЬОВА 
 

Головний спеціаліст відділу державного 
архіву УАСД  
 

  
Людмила РУДІЧ 

 
 
____  __________ 20 ____ року 
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Додаток 1 
Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 

№ 
п/п 

Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

 

К.408, Ш.1, п.3, посередині 

Залишки пилу та сажі. Поодинокі 
спори Chaetomium sp. 

2 

 

К.408, підставка при вході 

Сліди пилу та сажі. Поодинокі 
деформовані та живі (фарбується 
синім) аероспори. Дегідратовані 
спори Cladosporium sp. Гіф не 
виявлено. Спори вірогідно 
занесено ззовні. 
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3 

 

 

 

К.408, підвіконня 

Поодинокі дегідратовані 
аероспори. Сліди пилу та 
залишки целюлози. Одинока 
дегідратована спора Chaetomium 
sp. 
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4 

 

 

К.404, шафа при вході 

Поодинокі дегідратовані 
аероспори. Сліди пилу та 
залишки целюлози. 

5 

 

К.404, дальній справа робочий 
стіл 

Спор чи гіф не виявлено. 
Поодинокі сліди пилу та сажі. 
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6 

 

 

К.404, підвіконня 

Сліди пилу. Поодинокі 
деформовані спори та уламки 
гіф. 

7 

 

К.434, робочий стіл при вході 

Поодинокі сліди пилу та сажі. 
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8 

 

 

К.434, Ст.3, п.6 

Виявлено поодинокі живі 
аероспори (фарбуються синім) та 
поодинокі дегідратовані спори 
Cladosporium sp. вірогідно 
занесені ззовні. 

9 

 

К.434, дальній робочий стіл 

Поодинокі сліди пилу, залишки 
целюлози та дегідратовані спори, 
вірогідно Chaetomium sp. 
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10 

 

К.552, робочий стіл 

Поодинокі сліди пилу та сажі. 
Спори чи гіф не виявлено. 

11 

 

К.552, Ст.552-2, п.2 

Виявлено уламки гіф та спори 
Chaetomium sp. 
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12 

 

К.231, Ст.7, п.4 (при вході) 

Сліди пилу, сажі та целюлози. 
Виявлено одиноку дегідратовану 
та деформовану спору 
Cladosporium sp. 

13 

 

К.231, Ст.11, п.2 

Поодинокі сліди целюлози та 
сажі. Гіф чи спор не виявлено. 



65 
 

 

14 

 

 

К.246, робочий стіл 

Сліди пилу, сажі та крохмалю 
(клейстеру). Виявляються 
поодинокі аероспори.  Бруд 
збирається в тріщинках покриття 
столешні. 
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15 

 

 

К.246, Ст.6, п.2, при вході 

Сліди пилу та сажі. Виявляються 
поодинокі частки живих гіф 
(фарбуються синім, вірогідно 
занесені ззовні). Спор не 
виявлено. 

16 

 

 

К.250, пол. та коробка справа при 
вході 

Сліди пилу та сажі. Гіф чи спор 
не виявлено. 
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17 

 

 

К.250, Ст.8, п.6 

Сліди пилу, сажі та поодинокі 
аероспори, вірогідно занесені 
ззовні. 
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АКТ  
від 10 вересня 2020  № 3 
          м. Київ          
 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища  
та архівних документів 
 
Проведено обстеження архівосховищ, розташованих за адресою  
м. Київ, Михайлівська пл.,1 
Обстеження проводилося 23.07.2020 р. 
Попереднє обстеження проводилось 06.07.2018 р.  
 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  
Архівосховище 8 фонду                             –  
Пристосоване приміщення                              – 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:  +/- 
Наявність вікон:  +/- 
Наявність централізованої системи опалення:       - 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:  

Архівосховище 8 фонду                             –     
Пристосоване приміщення                              – 

Показники вологості (%) на день вимірювання:  
Архівосховище 8 фонду                            –  
Пристосоване приміщення                             – 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
3.1. Стіни  
Наявність відшарування фарби чи штукатурки:   + 
Наявність плям плісеневих грибів:    + 
Наявність слідів підтікань:      + 
3.2. Стеля  
Наявність відшарування фарби чи штукатурки:   - 
Наявність плям плісеневих грибів:    - 
Наявність слідів підтікань:      - 
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: - 
Наявність плям плісеневих грибів:    - 
Наявність слідів підтікань:      - 
Наявність слідів комах:      - 
Наявність слідів гризунів:      - 
3.4. Стелажі  
Наявність плям плісеневих грибів:    - 

Галузевий державний архів  
Міністерства закордонних справ України 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник Управління архівної 
справи та електронного 
діловодства                   

                 Володимир СЕРГІЄНКО 
____   ________ 2020 р. 



69 
 

Наявність слідів підтікань:      - 
Наявність слідів комах:      - 
Наявність слідів гризунів:      - 
3.5. Шафи 
Наявність плям плісеневих грибів:    - 
Наявність слідів комах:      - 
Наявність слідів гризунів:      - 
3.6. Архівні коробки 
Наявність плям плісеневих грибів:    - 
Наявність слідів комах:      - 
Наявність слідів гризунів:      - 

ІV. Мікробіологічний стан  
4.1. Повітря архівосховища  
Наявність життєздатних мікроорганізмів:               + 
Види культур грибів (бактерій): Chaetomium sp., Cladosporium sp.  
Наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                    + 
Деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): висока 
4.2. Архівних документів  
Наявність життєздатних мікроорганізмів:                 - 
Види культур грибів:  
Наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                      - 
Деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):– 
 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
Наявність живих комах (місця їх локалізації):  - 
Наявність личинок комах:     - 
 
Обстеженням встановлено:  
В ході обстеження було виявлено активні зараження пліснявою роду Cladosporium 

пристосованого приміщення. Так відшарування фарби та штукатурки в місцях протікання 
води в цих кімнатах викликано саме активним ростом пліснявого грибка. У відібраних 
зразках виявлено численні гіфи та спори із спорангіями представників даного роду. Така 
концентрація спор на стінах, а значить і в повітрі приміщень є небезпечною для людини 
оскільки може спричиняти розвиток алергічних реакцій та запалень слизових оболонок та 
органів дихання. 

Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 
Рекомендується провести осушення приміщень в яких виявлені сліди протікання води 

з подальшою їх обробкою УФ опроміненням та спеціальними будівельними 
протигрибковими препаратами (можна замінити розчином перекису водню 3-10%, 
обов’язково в захисних окулярах, перчатках та респіраторі). 

 Гігієнічне очищення: 
Рекомендується провести ретельне обезпилення коробок та документів які 

знаходяться в заражених приміщеннях. Не дивлячись на те, що представники плісняви роду 
Cladosporium зазвичай не вражають папір вони залишаються небезпечними для людини та 
здатні викликати алергічні реакції та запалення.  

Профілактичні заходи: 
 Рекомендується провести огляд та профілактику систем водопостачання та опалення 

які проходять в приміщеннях архівосховищ або поруч з ними. Крім того рекомендується 
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провести огляд вікна в Архівосховищі бібліотечного фонду з метою виявлення та усунення 
причин протікання води. 

  
Обстеження проводив 
С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи 
УНДІАСД 

 
 
 
     _____________               

      (підпис) 

 
 
 
                    Володимир КІТАМ 

   23 липня  2020 року 
 
Погоджено:   
 
Начальник відділу державного архіву 
УАСД  
 

  
Лариса  ДЕГТЕРЬОВА                        
 

Радник відділу державного архіву УАСД  
 

 Леонід ЯСИНСЬКИЙ 
 

Другий секретар відділу державного 
архіву УАСД  
 

  
Наталя КОВАЛЬОВА 
 

Головний спеціаліст відділу державного 
архіву УАСД  
 
 
 
___  __________ 20 ____ року 
 

  
Людмила РУДІЧ 
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Додаток 1 
Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 

№ 
п/п 

Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

 

Сх. 8 фонду, Ст. навпроти входу, 
п.3 

Сліди целюлози. Поодинокі 
деформовані та дегідратовані 
спори Cladosporium sp. вірогідно 
занесені ззовні. 

2 

 

Сх. 8 фонду, ряд 5, Ш.3, п.4 

Залишки целюлози та крохмалю 
(клейстеру). 
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3 

 

 

«Рукав», повітровід навпроти 
входу 

Численні сліди пилу, сажі та 
штукатурки. Гіф не виявлено. 
Поодинокі спори Chaetomium sp. 
та Cladosporium sp. 
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4 

 

 

 

«Рукав», відш. фарби перед 2м 
вікном 

Численні дегідратовані та живі 
спори Cladosporium sp. 
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5 

 

«Рукав», відш. фарби між 2м та 
3м вікнами 

Численні спори Cladosporium sp.  

6 

 

 

«Рукав», пил на папках навпроти 
батареї між 2м та 3м вікном 

Сліди пилу та сажі, поодинокі 
уламки гіф та дегідратовані 
спори Cladosporium sp.  
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7 

 

 

Бібл.фонд, поверхня книг. При 
вході 

Сліди пилу, сажі та крохмалю 
(клейстер). 
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8 

 

 

Бібл.фонд, дальня кімната, 
відш.фарби при вході справа 

Численні гіфи та спори із 
спорангіями Cladosporium sp. 

9 

 

 

Бібл.фонд, відш.фарби біля вікна 

Виявлено численні гіфи 
Cladosporium sp. Спор не 
виявлено. 
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Галузевий державний архів  
Міністерства закордонних справ України 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник Управління архівної 
справи та електронного 
діловодства                   

                 Володимир СЕРГІЄНКО 
____   ________ 2020 р. 

 
АКТ  
від 10 вересня 2020  № 4 
          м. Київ          
 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища  
та архівних документів 
 
 
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою  
м. Київ, вул.Велика Житомирська, 2 
 
Обстеження проводилося 23.07.2020 р. 
Попереднє обстеження проводилось _________ 
  
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  
Архівосховище №9    –  
Архівосховище №6    –  
Архівосховище №7    –  
Музей       –  
Архівосховище №10    –  
Архівосховище №11    –  
 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:  +/- 
Наявність вікон:  +/- 
Наявність централізованої системи опалення:   - 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:  

Архівосховище №9    –  
Архівосховище №6    –  
Архівосховище №7    –  
Музей       –  
Архівосховище №10    – 20,9 
Архівосховище №11    –  
 

Показники вологості (%) на день вимірювання:  
Архівосховище №9    –  
Архівосховище №6    –  
Архівосховище №7    –  
Музей       –  
Архівосховище №10    – 55 
Архівосховище №11    –  
 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
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3.1. Стіни  
Наявність відшарування фарби чи штукатурки:   + 
Наявність плям плісеневих грибів:    + 
Наявність слідів підтікань:      + 
3.2. Стеля  
Наявність відшарування фарби чи штукатурки:   - 
Наявність плям плісеневих грибів:    - 
Наявність слідів підтікань:      - 
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: + 
Навяність плям плісеневих грибів:    + 
Наявність слідів підтікань:      + 
Наявність слідів комах:      - 
Наявність слідів гризунів:      - 
3.4. Стелажі  
Наявність плям плісеневих грибів:    - 
Наявність слідів підтікань:      - 
Наявність сліди комах:      - 
Наявність слідів гризунів:      - 
3.5. Шафи 
Наявність плям плісеневих грибів:    - 
Наявність слідів комах:      - 
Наявність слідів гризунів:      - 
3.6. Архівні коробки 
Наявність плям плісеневих грибів:    - 
Наявність слідів комах:      - 
Наявність слідів гризунів:      - 

ІV.Мікробіологічний стан  
4.1. Повітря архівосховища  
Наявність життєздатних мікроорганізмів:              + 
Види культур грибів (бактерій): Aspergillus sp., Cladosporium sp.  
Наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:        + 
Деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): висока 
4.2. Архівних документів  
Наявність життєздатних мікроорганізмів:   - 
Види культур грибів:  
Ваявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:        - 
Деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): 
 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
Наявність живих комах (місця їх локалізації):  - 
Наявність личинок комах:     - 
 
Обстеженням встановлено:  
В ході обстеження було виявлено численні сліди протікання води, яка спричинила ріст 

плісняви роду Cladosporium з подальшим відшаруванням фарби та штукатурки. Крім того в 
деяких сховищах розміщених в підвалі (6, 7 та 9) крім слідів затікання води через/повз віконні 
рами було виявлено сліди просочення вологи через стіни та підлогу, що призвело до 
пошкодження швів між плиткою з подальшим можливим відшаруванням її від основи. 
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Численні джерела бурхливого росту плісняви роду Cladosporium становлять небезпеку 
для здоров’я людей, оскільки спори даного грибка здатні викликати алергічні реакції та 
запалення слизових оболонок та дихальних шляхів. В той же час дана пліснява майже не 
вражає папір і тому є відносно безпечною для документів. 

Також варто звернути увагу на портрети пошкоджені водою в Музеї. На задніх стінках 
таких портретів було виявлено активне зараження представниками роду Aspergillus. Даний 
пліснявий грибок здатен вражати дихальні шляхи людини і тому є надзвичайно небезпечним. 

 Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 
Рекомендується провести обробку уражених стін та підлоги будівельними 

протигрибковими засобами або 3-10% розчином перекису водню (обов’язково 
використовувати перчатки, захисні окуляри та респіратор). Вражені портрети, поверхні 
навколо та вітрини під ними так само необхідно обробити перекисом водню з метою 
знешкодження спор. Крім того всі враженні приміщення можна обробити УФ опроміненням 
– це дозволить інактивувати спори в повітрі та на стелажах та шафах. 

 Гігієнічне очищення: 
Рекомендується провести ретельне обезпилення приміщень з метою позбутись 

залишків пліснявих грибків та їх спор. 
Профілактичні заходи: 
 Рекомендується провести огляд та профілактику віконних рам, відкосів та відливів 

які пропускають воду всередину обстежених приміщень. Також рекомендується провести 
обстеження фундаменту будівлі з метою виявлення джерел просочення води через підлогові 
покриття. 

Загалом рекомендується встановити систему вентиляції повітря зобладнану 
фільтрами з метою регуляції вологості в приміщеннях архівосховищ та недопущення 
розвитку пліснявих заражень в подальшому. 

 
  
Обстеження проводив 
С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи 
УНДІАСД 

 
 
 
    _____________         

(підпис) 

 
 
 
                  Володир  КІТАМ 

  23 липня 2020 року 
 
Погоджено:   
 
Начальник відділу державного архіву 
УАСД  
 

  
Лариса  ДЕГТЕРЬОВА                        
 

Радник відділу державного архіву УАСД  
 

 Леонід ЯСИНСЬКИЙ 
 

Другий секретар відділу державного 
архіву УАСД  
 

  
Наталя КОВАЛЬОВА 
 

Головний спеціаліст відділу державного 
архіву УАСД  
 

  
Людмила РУДІЧ 

 
____  __________ 20 ____ року 
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Додаток 1 
Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 

№ 
п/п 

Мікрофотографія Опис зразка 

1  

 

Сх.9, відш.фарби справа під 
вікном 

Виявлено поодинокі утворення 
схожі на спори Cladosporium sp. 
проте надзвичайно мілка фракція 
пігменту фарби не дозволяє 
достовірно їх ідентифікувати. 

2 

 

Сх.9, відш.фарби на стіні зліва 
від входу 

В товщі фарби виявляються 
дегідратовані спори 
Cladosporium sp. 



82 
 

 

3 

 

 

Сх.6, відш.фарби та сліди 
затікання на відкосах вікна 

Виявлено уламки дегідратованих 
гіф та спорангіїв із спорами 
Cladosporium sp. 
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4 

 

Сх.7, відш.фарби на відкосах 
вікна 

Виявлено дегідратовані гіфи. 
Спор чи спорангіїв не виявлено 
або вони не розрізняються на 
фоні штукатурки. 

5 

 

Музей, спинка портрету 
Грубович 

Численні гіфи та спори 
Aspergillus sp. 

6 

 

Музей, спинка портрету 
Дорошенко 

Численні гіфи та спори 
Aspergillus sp. 



84 
 

 

7 

 

 

Музей, відш.фарби на лівій стіні, 
сліди затікання 

Численні уламки гіф 
Cladosporium sp. Спор не 
виявлено. 
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8 

 

 

 

Музей, вітрина на лівій стіні під 
точкою протікання 

Сліди пилу та уламки гіф. 
Виявлено як старі дегідратовані 
так і живі спори Cladosporium sp. 
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9 

 

Сх.10, сліди підтікання на вікні 

Виявлено дегідратовані гіфи. 
Спор чи спорангіїв не виявлено 
або вони не розрізняються на 
фоні штукатурки. 

10 

 

Коридор навпроти входу в Сх.11 
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11 

 

Коридор навпроти входу в Сх.11, 
чорна пляма 

Численні живі гіфи та спори із 
спорангіями Cladosporium sp. 

12 

 

 

Сх.11, Ст.21-22, п.4 

Поодинокі уламки гіф та спори 
Chaetomium sp. Численні сліди 
сажі та пил. 
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13 

 

Сх.11, Ст.7, п.3 

Сліди пилу та сажі. Виявляються 
спори Chaetomium sp. 
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Центральний державний архів–музей 
літератури і мистецтва України  
  

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ЦДАМЛМ України  
___________О.В. Чижова 
 _______________2020 р. 

  
 

АКТ  
від 09.10.2020 року №_5_ 

м.Київ 
 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул. 

Володимирська 22 - а   
Обстеження проводилося  09.10.2020  
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища, які були обстежені  (кв.м):  
Архівосховище №1     –  237 
Книжкове сховище (К.78)   – 79,5 
Журнальне сховище    – 225,2 

Система кондиціонування та вентиляції повітря: –. 
Наявність вікон: + 
Наявність централізованої системи опалення: + 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Середньомісячна температура повітря у сховищі (+°С): 18 

Архівосховище №1     – 18 
Книжкове сховище (К.78)   – 18 
Журнальне сховище    – 18 

 
Середньомісячні показники вологості (%): 63 

Архівосховище №1     – 60 
Книжкове сховище (К.78)   – 63  
Журнальне сховище    – 66  

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
3.1. Стіни  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки (в окремих місцях - журнальне 

сховище):  +  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   _ 
Наявність слідів підтікань:      _ 
Інше 
3.2. Стеля  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   -   
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   -   
Наявність слідів підтікань:      -   
Інше 
3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття:   - 
плями плісеневих грибів:       - 
сліди підтікань:        - 
сліди комах:         - 
сліди гризунів:        - 
4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:       - 
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сліди підтікань:        - 
сліди комах:         - 
сліди гризунів:        - 
5. Шафи 
плями плісеневих грибів:       - 
сліди комах:         - 
сліди гризунів:        - 
6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:       - 
сліди комах:         - 
сліди гризунів:        - 

ІV.Мікробіологічний стан  
1. Повітря архівосховища №1 та книжкового сховища  

наявність життєздатних мікроорганізмів:  + 
види культур грибів (бактерій):  Cladosporium spp., Alternaria sp., Aspergillus sp., 
Penicillium spp. 

деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):   за відповідних умов 
виявлені гриби можуть проявляти деструктивну активність щодо різних матеріалів. 
Швидкість росту грибів різна в залежності від видової приналежності та умов існування 
(культивування). 

2. Архівних документів 
наявність життєздатних мікроорганізмів:    - 
В пробах № 1-1/938, 1-2/939, 2-1/942 та 2-2/943 життєздатних спор мікроорганізмів не 

виявлено.  
Для прийняття остаточних висновків документи, з яких відібрані проби №№ 1-3/940, 

3-3/949, 3-4/950, 3-5/951 потребують додаткового дослідження. 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації): -    
наявність личинок комах:    -   
Обстеженням встановлено: 
В результаті проведеного обстеження встановлено, що стан повітря в обстежених 

архівосховищах можна охарактеризувати як задовільний. Задовільним вважається стан 
повітря, який характеризується осіданням на чашці Петрі не більше 10 КУО грибів за одну 
год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 життєздатних спор в 1 м3 повітря та 
визнається за певну норму щодо запобігань потенційній загрозі виникнення 
біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних сховищах. В повітрі обстежених 
приміщень виявлено такі мікроскопічні гриби:  

Приміщення –книжкове сховище  (проба №1/935) – Cladosporium sp., Alternaria sp. 
Приміщення- архівосховище №1 (проба №2/936) –  Cladosporium spp., Acremonium 

sp. 
Приміщення – журнальне сховище (проба №3/937) – Cladosporium spp., Aspergillus 

sp., Penicillium sp., 
Провітрювання приміщень архівосховища здійснюється шляхом відкривання вікон 

без використання фільтрації повітря, що призводить до потрапляння в приміщення 
архівосховищ пилу, колонієутворюючих одиниць мікроорганізмів та комах. Практично в 
усіх відібраних пробах під час обстеження виявлено темнопігментовані гриби родів 
Cladosporium, Alternaria, а також представників родів Penicillium та Aspergillus, які є так 
званими коспополітними (еврибіонтними) видами – тобто такими, що широко 
розповсюджені в довкіллі на різних континентах в широкому діапазоні дії різних факторів 
оточуючого середовища.  
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За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними літератури 
загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких людина 
працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати безпечними. 

В пробі, відібраній з поверхні полички (№3-2/948)  виявлено  мікроскопічні гриби 
Alternaria sp., Cladosporium sp., Penicillium sp. 

Аналіз результатів посіву проб, відібраних з документів, свідчить про наступне. 
В пробах № 1-1/938, 1-2/939, 2-1/942 та 2-2/943 життєздатних спор мікроорганізмів не 

виявлено.  
Для прийняття остаточних висновків документи, з яких відібрані проби №№ 1-3/940, 

3-3/949, 3-4/950, 3-5/951 потребують додаткового дослідження. 
 Рекомендовано: 

Гігієнічні заходи. 
У зв’язку із тим, що провітрювання приміщень здійснюється шляхом відкривання 

вікон без використання фільтрації повітря, доцільно збільшити частоту заходів по 
обезпиленню архівосховищ. Доцільно використовувати як сухі методи очистки  (наприклад, 
пилососи), так і вологе прибирання.  

Для правильної роботи Гігрометру психрометричного ВИТ-1, та відповідно 
отримання правильних замірів за його допомогою, необхідно чітко притримуватися 
інструкції до використання приладу, зокрема, застосовувати дистильовану воду для 
змочування вологого термометру. 

Для прийняття остаточного рішення щодо необхідності проведення дезінфекційної 
обробки документів доцільно провести додаткові дослідження. 

Місця пошкоджень на стінах потребують дезінфекційної обробки дозволеними в 
архівній практиці засобами (зокрема, полігексаметилен-гуанідін-гідрохлоридом).  

Профілактичні заходи: 
Необхідно розглянути питання можливості відновлення/встановлення загальної 

системи штучної вентиляції повітря у сховищах (припливно-витяжної систем вентиляції із 
відповідними фільтрами).  

Необхідно з’ясувати рівень вологовмісту стін в архівосховищі, визначити причини 
збільшення вологовмісту стін, які призвели до появи пошкоджень.  
Обстеження проводив 
Директор УНДІАСД, 
С.н.с., к.і.н.  

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

              О.Я. Гаранін 

10.09.2020 року 
Погоджено: 
Заступник директора – 
головний зберігач фондів                                                                       Т.М. Малярчук  
Начальник відділу забезпечення 
збереженості документів  

 
 

             Т.М. Снєжкова  

Завідувачка сектора друкованих 
видань відділу забезпечення 
збереженості документів  
 

 
 

             О.С. Алєксєєнко   
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ДОДАТОК 1 
Приміщення – книжкове сховище  
Мікроорганізми в пробах повітря 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

№ 1/935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Cladosporium sp., Alternaria sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
  
 

Приміщення - архівосховища 1 . 
Мікроорганізми в пробах повітря 
 
Проба №2/936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                                        
 
 
 
 
 
 
               

  

  

 

                                                                                                                                                                                           

  

 

 

 



94 
 
 
Приміщення –журнальне сховище   Мікроорганізми в пробах повітря 
Проба №3/937 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби  Cladosporium spp., Aspergillus sp., 
Penicillium sp.,  
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ЦДКФФА імені Г. С. 
Пшеничного  
___________        В. БЕРКОВСЬКИЙ 
(підпис)      (ініціали (ініціал імені), 
прізвище) 

                                            2020 р.  
              (МП) 

 
 
АКТ  
  від 30 листопада    2020 №___6___ 
   м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та архівних 
документів 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ,  
вул. Солом'янська 24 (корп. ІІ) 

  
Обстеження проводилося 20.10.2020 р. 
Попереднє обстеження проводилося 11.07.2019 р.  
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв. м):  
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 9)  – 20,65 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 8)  – 32,18 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 6)  – 67,86 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 5)  – 60,37 
Архівосховище фотодокументів (кім. № 205)      – 63,6 
Архівосховище фотодокументів (кім. № 207)                 – 25,7 

 
Наявність  системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид, у неробочому стані, 
відсутня : -/+ (система припливно-витяжної вентиляції у робочому стані, яка не в змозі 
забезпечити підтримання в сховищах оптимального режиму) 
Наявність вікон: - 
Наявність централізованої системи опалення: -_ 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (̊С) на день обстеження:  

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 9)  – 16,8-17,1 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 8)  – 15,2 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 6)  – 16,4 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 5)  – 16,7 
Архівосховище фотодокументів (кім. № 205)      – 16,4 
Архівосховище фотодокументів (кім. № 207)                 – 16,7 

 
Показники вологості (%) на день обстеження:  

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 9)  – 49,1-49,3 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 8)  – 55,0 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 6)  – 54-58 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 5)  – 50-54 
Архівосховище фотодокументів (кім. № 205)      – 50,0 
Архівосховище фотодокументів (кім. № 207 )                 – 50,0 
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ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

3.1. Стіни  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:    +  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:  
в архівосховищах кім. № 205, 207                                        – 

            в архівосховищах підземних (бокси № 5, 6, 8, 9)                         + 
Наявність слідів підтікань:    
в архівосховищах кім. № 205, 207                                        – 

            в архівосховищах підземних (бокси № 5, 6, 8, 9)                         + 
3.2. Стеля  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   –  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:                       –    
Наявність слідів підтікань:      –  
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: –  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:              –  
Наявність слідів підтікань:      –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.4. Стелажі  
Наявність слідів плісеневих грибів:               –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  
3.5. Шафи 
Наявність слідів плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  
3.6. Архівні коробки 
Наявність слідів плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  

ІV.Мікробіологічний стан  
4.1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + (кімн. №207 та бокс №6) 
види культур мікроскопічних грибів (бактерій): Acremonium sp., Alternaria  sp., 

Aspergillus spр., Aspergillus ochraceus,  Aspergillus versicolor, Botrytis cinerea,  Cladosporium 
spр., Cladosporium macrocarpum, Geotrichum  candidum, Engyodontium album,  Fusarium spр., 
Nectria cf. inventa, Penicillium spр., Phoma sp., Rhodotorula  rubra, Scopulariopsis sp. та 
стерильний міцелій Mycelia sterilia (orange). 

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:  (Geotrichum  candidum)                   + 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –    
висока ( у низки ідентифікованих  мікроскопічних грибів) 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:            + (в одній пробі)   
види культур грибів:                                               –  виявлено спороутворювальні 

бактерії 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                          –  
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):      – 
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V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації):  –  
види живих комах                                                               -- 
наявність личинок комах:     –  
 
Обстеженням встановлено: 
В результаті аналізу проб повітря на предмет наявності мікроорганізмів встановлено, 

що за кількісними показниками колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 куб. 
м. повітря стан повітря в усіх обстежених  архівосховищах кінофотодокументів можна 
охарактеризувати як задовільний (КУО - спор, клітин, фрагментів міцелію).  

Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 
Петрі не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 
життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними 
літератури загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких 
людина працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати 
безпечними. 

В повітрі двох архівосховищ (кім. №207 та бокс №6) виявлено мікроскопічні гриби 
Geotrichum  candidum, які відповідно Державним санітарним правилам ДСП 9.9.5.035-99 
належать до IV групи патогенності. Але їх кількість в повітрі вказаних архівосховищ вкрай 
незначна та становила на момент обстеження по одній колонії на чашку Петрі.  
Найвірогідніше, що вказані гриби було привнесено разом із зовнішнім повітрям через 
системи вентиляції, які не облаштовані спеціальними фільтрами. 

В підземних архівосховищах (бокси №№ 5, 6, 8, 9) було виявлено значні пошкодження 
матеріалів стін. Вони різнилися за розташуванням, площею та проявами: констатували 
здуття, відшарування, лущення, осипання поверхневих та глибоких шарів матеріалів, 
каверни (кратероподібні розриви), сліди затікань, плями і нальоти (нашарування), різні за 
розмірами, консистенцією та кольором (в основному темно-сірі, майже чорні). Заміри 
вологовмісту матеріалів стін, які здійснювали приладом TESTO-606-1, свідчать, що в місцях 
пошкоджень показники вологовмісту значно перевищують нормативні (6-8%): 
Таблиця. Вологовміст обстежених матеріалів стін 

Архівосховище  Показники вологовмісту 
матеріалів стін, % 

Архівосховище кінодокументів підземне 
(бокс № 9) 

17,5-20,0 

Архівосховище кінодокументів підземне 
(бокс № 8) 

10,6 

 Архівосховище кінодокументів підземне 
(бокс № 6)  

22,5-39,0 (!!!) 

Архівосховище кінодокументів підземне 
(бокс № 5) 

19,5 

 
В Додатку 1 наведено перелік мікроорганізмів, виявлених в пробах, що були відібрані 

з місць пошкоджень матеріалів стін, та проілюстровано обростання проб мікроорганізмами.  
Наявність в пробах  мікроскопічних грибів родів  Penicillium та Cladosporium є характерним 
для значно зволожених ділянок стін. Розвиток в місцях пошкоджень стін бактерій та 
дріжджоподібних грибів також свідчать про значну перезволоженість матеріалів стін. 
Чисельними науковими дослідженнями науковців в усьому світі доведено, що розвиток 
мікроорганізмів з різними типами метаболізму (гриби, бактерії, дріжджі) посилює та 
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інтенсифікує фізико-хімічні процеси руйнування при міграції вологи в товщі будівельних 
матеріалів. 

Отже, основним підсумком аналізу представлених результатів є висновок, що стан 
біодеструктивного процесу матеріалів стін в обстежених приміщеннях архівосховищ 
кінодокументів характеризується як прогресуючий (активний). Мікроорганізми активно 
розвиваються в товщі будівельних матеріалів стін. 

 
В результаті мікологічного аналізу проб, відібраних із кінофотодокументів, виявлено 

наявність мікроорганізмів (бактерій) тільки в одній пробі (відібраній  всередині між  
плівками рулону кіноплівки «Лаванда»).  

 
 Рекомендовано: 
Додаткові дослідження. 
Для встановлення статусу патогенного гриба Geotrichum  candidum в повітрі 

архівосховищ (постійно присутній у повітрі, випадковий тощо) провести додаткові 
мікологічні обстеження. 

Для остаточних висновків щодо можливого ураження обстежених кіно 
фотодокументів мікроорганізмами необхідно також здійснити додаткові мікологічні 
дослідження із використанням додаткових методів відбору проб та подальшого висіву на 
різні живильні середовища.  

Необхідно провести додаткові дослідження щодо кількісного та якісного складу 
мікробіоти повітря, яка надходить з повітряними масами через припливно-витяжну 
вентиляційну систему обстежених приміщень.   

Дезінфекція: 
Для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються в місцях пошкодження 

матеріалів стін обстежених архівосховищ, та унеможливлення їх розповсюдження в повітрі 
приміщень, треба здійснити відповідні дезінфекційні заходи: обробити місця зруйнованих 
матеріалів стін спеціальними біоцидними  препаратами з використанням дозволених в 
архівній практиці засобів (наприклад, сполуками полігексаметилен-гуанідін-гідрохлориду). 
Але така дезінфекційна обробка має тимчасовий характер і не є основним заходом із 
припинення розвитку мікроорганізмів-деструкторів.  

    
Термінові заходи: 
1. З метою припинення розповсюдження мікроорганізмів-деструкторів будівельних 

матеріалів в приміщеннях архівосховищ, в місцях пошкоджених стін здійснити 
локальні ремонтні роботи з додаванням у будівельні суміші спеціальних 
біоцидних препаратів, дозволених для використання в архівній практиці.  

2. Встановити спеціальні фільтри в системі припливно-витяжної вентиляції для  
запобігання потраплянню бруду, пилу та мікроорганізмів, які надходять до 
приміщень архівосховищ разом із зовнішнім повітрям. Рекомендується 
встановлення повітряних фільтрів класу F7-F9 з середнім значенням 
ефективності утримування часток пилу розміром понад 0,4 мкм – 80<EM<95 та 
мінімальною ефективністю утримування пилу в 55-70%. 
Для сховищ також рекомендуємо як найбажаніший встановлення фільтрів 
категорії HEPA або ULPA EN1822 та класу H10-H13. 

3. Із залученням спеціалістів відповідного профілю визначити та ліквідувати 
основні причини, що призводять до  перезволоження матеріалів стін: оцінити 
стан гідроізоляції, дренажних систем тощо.  Здійснити відповідні будівельно-
ремонтні роботи із відновлення гідроізоляції будівлі. 

4. Для нормалізації температурно-вологісного режиму в приміщеннях сховищ 
(унеможливлення значних коливань температури та відносної вологості повітря 
приміщень) обладнати архівосховища системою кондиціювання.   
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Профілактичні заходи: 
Сформульовані вище додаткові та термінові заходи, які необхідно здійснити, мають 

також характер і профілактичних. 
  

  
Обстеження проводив 
к.і.н., с.н.с. директор УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

Олександр ГАРАНІН.  

20 жовтня  2020 року 
 
Погоджено: 

 Начальник відділу забезпечення 
збереженості та обліку документів  

_______________ 
(підпис) 

Наталія ПАНЧЕНКО 

Завідувач сектору зберігання та 
обліку кіновідеодокументів  

_______________ 
(підпис) 

Наталія КОРБУТЯК 
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Додаток 1 
  
                        Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 9) 
Мікроорганізми в повітрі (проби № 9-1/952,  № 9-2/953)  
 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Aspergillus spр., 
Cladosporium sp., Cladosporium macrocarpum,   Fusarium 
sp.,  Penicillium sp.  та стерильний міцелій Mycelia 
sterilia (orange)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
                                 

 Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стін (проби №№ 9-3, 9-4) 
 
Фото чашок Петрі, на яких 
було  розміщено відібрані 
проби    

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Аspergillus sрр., 
Cladosporium spp., Penicillium sp., Fusarium sp. та три не- 
ідентифіковані.  
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                      Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 8) 
Мікроорганізми в повітрі (проби №№ 8-1/954, 8-2/955, 8-3/956) 
 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Aspergillus spр., 
Botrytis cinerea,  Cladosporium spр., Geotrichum  
candidum, Fusarium spр., Nectria cf. inventa, Penicillium 
spр.,  
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
               

 
  

 Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стін (проби №8-4, №8-5 (з-
під здуття) 
Фото чашок Петрі, на яких 
було  розміщено відібрані 
проби    

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botryotrichum piluliferum,  Penicillium spp., Cladosporium 
sp.,  Fusarium sp.  та два неідентифіковані.  
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                       Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 6) 
 
Мікроорганізми в повітрі (проби №№ 6-1/957, 6-2/958, 6-3/959) 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби  Alternaria  sp., Aspergillus sp., 
Cladosporium spр., Geotrichum  candidum, Penicillium 
spр., Fusarium spр., Phoma sp., Rhodotorula  rubra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Cladosporium sp 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 

 Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стін (проба № 6-4) 
Фото чашок Петрі, на яких 
було  розміщено відібрані 
проби    

Мікроорганізми, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Велика кількість бактерій та дріжджоподібних грибів, 
Cladosporium sp., Penicillium sp.,  Botryotrichum 
piluliferum   
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                       Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 5) 
Мікроорганізми в повітрі (проби №№ 5-1/960, 5-2/961, 5-3/962, 5-4/963) 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби  Alternaria  sp., Aspergillus 
versicolor, Aspergillus spр., Cladosporium spр.,  
Penicillium spр., Fusarium spр.,  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
  

 Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стін (проба № 5-5) 
Фото чашок Петрі, на яких 
було  розміщено відібрані 
проби    

Мікроорганізми, виявлені в пробах.    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Велика кількість бактерій, мікроскопічні гриби 
Cladosporium sp., Penicillium sp.,  Botryotrichum 
piluliferum   
 
 
 
 
 
 

                       Архівосховище фотодокументів (кім. № 205)    
Мікроорганізми в повітрі (проби №№ 205-1/964, 205-2/965, 205-3/966) 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби  Alternaria  sp., Aspergillus 
ochraceus, Aspergillus spр., Cladosporium spр.,  
Geotrichum  candidum, Penicillium spр.,  
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                       Архівосховище фотодокументів (кім. № 207)   
  
Мікроорганізми в повітрі (проби №№ 207-1/967, 207-2/968) 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби  Cladosporium spр.,  Geotrichum  
candidum, Engyodontium album, Fusarium sp,    
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Мікроорганізми в пробах, відібраних з кінофотодокументів 
Проби № 969 - 971  (№Н-8880) відібрані з поверхні кіноплівки на різній відстані від 
закладеного в коробку параформу.   
Життєздатних спор мікроорганізмів не виявлено.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Проби № 974 – 975(а-в)  (№Л-6, «Лаванда») відібрані з поверхні кіноплівки на різній 
відстані від закладеного в коробку параформу.   
Життєздатних спор мікроорганізмів не виявлено.  
                                                                
Проби № 972 (а-г) (П-2120). Виявлено життєздатні мікроорганізми – бактерії.  
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Проби з фрагменту кіноплівки  
 
 
 
 
 
       
 
                       
Мікроскопіювання плівки при збільшенні мікроскопу ×400 показало, що в основному 
поверхні плівки  - це переплетіння мікротріщинок .  
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
В кількох місцях було виявлено грибоподібні структури (в тому числі такі, що свідчать 
про можливий розвиток мікроскопічних грибів на поверхні та всередині кіноплівки).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Однак при висіві проб (різними методами) на живильному середовищі життєздатних 
мікроорганізмів не виявлено. 
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Галузевий державний архів Міністерства 
оборони України  
(ГДА МО України) 
  

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор  ГДА МО України 
________ _Василь ТУРЧИК___ 
 (підпис) (власне ім’я, прізвище) 
                                     _____2020  
                                                (МП) 

АКТ  
  від 30 листопада  2020 №_7__ 
   м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження приміщень, пристосованих під архівосховища, розташованого  
за адресою м. Київ, вул. Бориспільська 16  
  
Обстеження проводилося 22.10.2020 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв. м):  
Архівосховище      № 6                    –   640 
Архівосховище       №5                      –  332 
Архівосховище   (ізолятор) …       –  … 

 
Система кондиціонування та вентиляції повітря:   –   
Наявність вікон:                                                           + 
Наявність централізованої системи опалення:         + 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі  (+ºС) на день обстеження:  

Архівосховище      № 6                      –   17,6-17,8 
Архівосховище      №5                       –  16,6 
Архівосховище     (ізолятор)          –  15,0 

 
Показники вологості (%) на день обстеження:  

Архівосховище      № 6                    –   47-48,0 
Архівосховище      №5                    –  49,0 
Архівосховище     (ізолятор)            –  60,0 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
3.1. Стіни  
Наявність відшарування фарби чи штукатурки:              –   
Наявність плям плісеневих грибів:     – 
Наявність слідів підтікань                                                  _               
                                 
3.2. Стеля  
Наявність відшарування фарби чи штукатурки:  –  
Наявність плям плісеневих грибів:   –  
Наявність слідів підтікань:     –  
 
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: –  
Наявність плям плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів підтікань:      –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
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3.4. Стелажі  
Наявність плям плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів підтікань:      –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.5. Шафи 
Наявність плям плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.6. Архівні коробки 
Наявність плям плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  

ІV.Мікробіологічний стан  
4.1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:               + 
види культур мікроскопічних грибів (бактерій): Acremonium sp., Alternaria  sp., 

Aspergillus sp., Cladosporium spp., Exophiala sp., Fusarium sp., Penicillium sp.    
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                                                   – 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –   може бути 
різна в залежності від типів матеріалів та умов оточуючого середовища ( у низки 
ідентифікованих  мікроскопічних грибів) 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:                     + (в двух пробах)   
види культур грибів: –   Arthrinium sp., Cladosporium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                          –  
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):      –   

 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації):  –  
наявність личинок комах:     –  
 
Обстеженням встановлено: 
В усіх обстежених  приміщеннях відсутня примусова вентиляція.  
В результаті аналізу проб повітря на предмет наявності мікроорганізмів встановлено, 

що за кількісними показниками колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 куб. 
м. повітря стан повітря в усіх обстежених  архівосховищах кінофотодокументів можна 
охарактеризувати як задовільний (КУО - спор, клітин, фрагментів міцелію). В Додатку А 
наведено перелік мікроорганізмів, виявлених в пробах повітря та пилу (зразки, відібрані з 
поверхонь поличок тощо).        

Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 
Петрі не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 
життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними 
літератури загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких 
людина працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати 
безпечними.  
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В результаті мікологічного аналізу проб, відібраних із документів, виявлено наявність 
мікроскопічних грибів в декількох пробах (Додаток А).  В решті проб життєздатних 
мікроорганізмів не виявлено (Додаток Б).  

  
 Рекомендовано: 
Заходи, які потребують здійснення: 
Із залученням спеціалістів відповідного профілю необхідно визначити та ліквідувати 

основні причини, що призводять до  руйнування  матеріалів стін ізолятору, необхідно 
оцінити стан гідроізоляції, з’ясувати причини, які призводять до підвищення відносної 
вологості повітря в приміщеннях.  За потреби необхідно здійснити відповідні будівельно-
ремонтні роботи. 

Додаткові дослідження. 
Для остаточних висновків щодо можливого ураження обстежених документів 

мікроорганізмами необхідно здійснити додаткові мікологічні дослідження, оскільки 
обростання проб мукоральними грибами, які часто присутні в повітрі різних приміщень, не 
дало можливості надати остаточні висновки. 

Гігієнічне очищення: 
Кути, зокрема на підвіконнях, та щілини в приміщеннях доцільно періодично 

прочищати пилососом. В місцях лущення та здуття фарби на стінах доцільно здійснити 
локальні ремонтні роботи.    

Профілактичні заходи: 
Приміщення та будівлі потребують облаштування системами припливно-витяжної 

вентиляції із відповідними фільтрами та системою кондиціювання. Це унеможливить  
потрапляння бруду, пилу та мікроорганізмів, які можуть надходити до приміщень 
архівосховищ разом із зовнішнім повітрям.  

 
 
 

Обстеження проводив 
К.і.н., с.н.с. , директор УНДІАСД  

 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 

Олександр ГАРАНІН 
  

22 жовтня  2020 року 
 
Погоджено: 

Завідувач відділу _______________ 
(підпис) 

___Олена ТАЛЬКО________ 
(ініціали імені, прізвище) 

Завідувач архівосховища №6   _______________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали імені, прізвище) 

Завідувач архівосховища №5  _______________ 
(підпис) 

__Наталя ГЛУЩЕНКО ____ 
(ініціали імені, прізвище) 

Завідувач архівосховища   
(ізолятор) 

_______________ 
(підпис) 

___Тетяна ВОЗНЮК_______ 
(ініціали імені, прізвище) 

 
__  ____ 2020_ року 
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ДОДАТОК А 
 Мікроорганізми в повітрі 
                        Архівосховище    № 6   (проби №№ 6-1, 6-2, 6-3)  
 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Alternaria  sp.,   Cladosporium sp.,     
Exophiala sp., Fusarium sp.,    
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби в пробі пилу (№ 6-3Б/994)  - Phoma sp., cf Verticillium sp. 
  
 
 
 
 
 
  

                        Архівосховище    № 5   (проби повітря №№ 5-1, 5-2)  
В пробах повітря виявлено мікроскопічні гриби Penicillium sp.,    Aspergillus sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В пробі, відібраної з поверхні полички (проба №5-6/990)  - мікроскопічні гриби 
Cladosporium sp.   
Aspergillus cf. sydowii     
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 Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стін  
(проби №5-7/ 976 (в куту біля вікна)   
 
Фото чашок Петрі, на яких 
було  розміщено відібрані 
проби    

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Аspergillus 
ochraceus, Аspergillus versicolor, Cladosporium spp., 
Chaetomium sp., Penicillium sp.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Архівосховище    «ізолятор»   (проби №№ Із-1, Із-2)  
 
В пробах повітря виявлено мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Cladosporium sp., Fusarium 
sp., в пробах пилу  (Із-№13/998, Із-№16/1000) – Alternaria  sp., Cladosporium sp., 
Aspergillus sp., Penicillium sp.    
 
 
 
 
 
 
 
 
              Гриби в пробах повітря                                                       Гриби в пробі пилу 
 

 
ДОДАТОК Б 

 
Мікроорганізми в пробах, відібраних з архівних документів 
Архівосховище №6.   
Життєздатних мікроорганізмів в пробах не виявлено. 
 
Архівосховище №5.   
Життєздатних мікроорганізмів в пробах не виявлено. 
 
Ізолятор 
Життєздатних мікроорганізмів в пробах не виявлено. 
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Галузевий державний архів Міністерства 
оборони України  
(ГДА МО України) 
  

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор  ГДА МО України 
________ _Василь ТУРЧИК_______ 
 (підпис) (власне ім’я, прізвище) 
 ________2020  
                                                (МП) 

АКТ  
  від 30 листопада .2020 №_8__ 
   м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження приміщення пристосованого під архівосховище, 
розташованого за адресою м. Київ, вул. Бориспільська,  34 а 
  
Обстеження проводилося 22.10.2020 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв. м):  
Архівосховище     №1                                   –  462 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:    –   
Наявність вікон:                                                           + 
Наявність централізованої системи опалення:         + 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі  (+ºС) на день обстеження:  

 
Архівосховище     №1                               –  16,8 

Показники вологості (%) на день обстеження:  
 
Архівосховище     №1                               –  37,0 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
3.1. Стіни  
Наявність відшарування фарби чи штукатурки:             –   
Наявність плям плісеневих грибів:   – 
                 
Наявність слідів підтікань:                 – 
                                   
3.2. Стеля  
Наявність відшарування фарби чи штукатурки:  –  
Наявність плям плісеневих грибів:   –  
Наявність слідів підтікань:     –  
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: –  
Наявність плям плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів підтікань:      –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.4. Стелажі  
Наявність плям плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів підтікань:      –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.5. Шафи 
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Наявність плям плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.6. Архівні коробки 
Наявність плям плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  

ІV.Мікробіологічний стан  
4.1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:                + 
види культур мікроскопічних грибів (бактерій):  Alternaria  sp., Cladosporium sp., 

Fusarium sp., Penicillium sp.    
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                                                   – 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –   може бути 
різна в залежності від типів матеріалів та умов оточуючого середовища ( у низки 
ідентифікованих  мікроскопічних грибів) 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:                     + (в двух пробах)   
види культур грибів: –   Arthrinium sp, Cladosporium sp 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                          –  
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):      –   

 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації):  –  
наявність личинок комах:     –  
 
Обстеженням встановлено: 
В усіх обстежених  приміщеннях відсутня примусова вентиляція.  
В результаті аналізу проб повітря на предмет наявності мікроорганізмів встановлено, 

що за кількісними показниками колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 куб. 
м. повітря стан повітря в усіх обстежених  архівосховищах  можна охарактеризувати як 
задовільний (КУО - спор, клітин, фрагментів міцелію). В Додатку А наведено перелік 
мікроорганізмів, виявлених в пробах повітря та пилу (зразки, відібрані з поверхонь поличок 
тощо).        

Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 
Петрі не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 
життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними 
літератури загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких 
людина працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати 
безпечними.  

В результаті мікологічного аналізу проб, відібраних із документів, виявлено наявність 
мікроскопічних грибів тільки в двох пробах (Додаток Б).  В решті проб життєздатних 
мікроорганізмів не виявлено.  

  
 Рекомендовано: 
Додаткові дослідження. 
Для остаточних висновків щодо деструктивної активності виявлених грибів  провести 

додатковий відбір проб в Архівосховищі №1 (проба №1-4/981).  
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 Дезінфекція: 
Обкладинка документу, вкритого білим нальотом (проба №1-2/979 - виявлено 

мікроскопічні гриби Arthrinium sp.), потребує дезінфекційної обробки дозволеними в 
архівній практиці біоцидними препаратами.   

Гігієнічне очищення: 
Кути, зокрема на підвіконнях, та щілини в приміщеннях доцільно періодично 

прочищати пилососом. В місцях лущення та здуття фарби на стінах доцільно здійснити 
локальні ремонтні роботи.    

Профілактичні заходи: 
Приміщення та будівлі потребують облаштування системами припливно-витяжної 

вентиляції із відповідними фільтрами та системою кондиціювання. Це унеможливить  
потрапляння бруду, пилу та мікроорганізмів, які можуть надходити до приміщень 
архівосховищ разом із зовнішнім повітрям.  

 
 

Обстеження проводив 
К.і.н., с.н.с. директор УНДІАСД  

 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 

Олександр ГАРАНІН 
  

22 жовтня 2020 року 
 
Погоджено: 

Завідувач відділу _______________ 
(підпис) 

_____Олена ТАЛЬКО_____ 
(власне ім’я, прізвище) 

Завідувач архівосховища №1  _______________ 
(підпис) 

___Валентина РЯБУЄВА 
_(власне ім’я, прізвище) 

 
_29___  __________ 20 ____ року 
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ДОДАТОК А 
 Мікроорганізми в повітрі 
                        Архівосховище №1  (казарма)  (проби повітря №№ К-1, К-2, К-3)  
 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

В пробах повітря виявлено мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Cladosporium sp., Fusarium 
sp., 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пробу 1-1/978 відібрано з поверхні полички (аплікатором). В зразку виявлено 
мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Fusarium sp. 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК Б 
 
Мікроорганізми в пробах, відібраних з архівних документів 
 Архівосховище №1.  Проби №№ 1-2 – 1-10 / №№ 979-987 ) 
В пробах №1-3/980, 1-5/982 –1-10/987 життєздатних мікроорганізмів не виявлено. 
В пробі № 1-2/979 виявлено мікроскопічні гриби Arthrinium sp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
В пробі 1-4/981 констатовано обростання аплікатора мікроскопічними грибами 
Cladosporium sp.  
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Центральний державний історичний архів 
України, м. Львів  
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ЦДІА України, м. Львів 
___________ Олеся Стефаник 
  
                                                2020 р.  
 

  
АКТ  
від 30 листопада  2020  р. № 9 
м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховищ та архівних 
документів 
 

Проведено обстеження архівосховищ, розташованих за адресою: м. Львів,  
вул. Підвальна,13 

  
Обстеження проводилося  29.10.2020  
Попереднє обстеження  не проводилося  
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховищ  (кв. м):  
Архівосховище № 6  – 473,3  
Архівосховище № 7  – 252,4 

 
Наявність  системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид, у неробочому стані) 
відсутня  
Наявність вікон     + 
Наявність централізованої системи опалення: відсутня 
 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (̊С) на день обстеження:  

 Архівосховище № 6  – 14,9 
Архівосховище № 7  – 14,2 

 
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С): 

Весняно –літній період  Осінньо-зимовий період 
   Архівосховище № 6  – 15,2   8,8 

Архівосховище № 7  – 20,5   6,3 
 

 
Показники вологості (%) на день обстеження:  

Архівосховище № 6  – 80,0 
Архівосховище № 7  – 65,0 

 
Середньомісячні показники вологості (%): 

Весняно –літній період   Осінньо-зимовий період 
Архівосховище № 6  – 83    80,5 
Архівосховище № 7  – 62,5    67,5 
 
 
 
 



116 
 

 
ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

3.1. Стіни 
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки: 
Архівосховище № 6       + 
Архівосховище № 7       -- 
Наявність плям плісеневих грибів 
Архівосховища № 6       + 
Архівосховище № 7       -- 
Наявність слідів підтікань: 
Архівосховища № 6       + 
Архівосховище № 7       + 
 
3.2. Стеля 
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   – 
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів підтікань:      – 
3.3. Підлога 
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: – 
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   – 
Наявність слідів підтікань:      – 
Наявність слідів комах:      – 
Наявність слідів гризунів:      – 
3.4. Стелажі 
Наявність слідів плісеневих грибів:    – 
Наявність слідів комах:      – 
Наявність слідів гризунів       – 
3.5. Шафи 
Наявність слідів плісеневих грибів:    – 
Наявність слідів комах:      – 
Наявність слідів гризунів       – 
3.6. Архівні коробки 
Наявність слідів плісеневих грибів: 
Архівосховище № 6        + 
Архівосховище №7       --- 
Наявність слідів комах:       – 
Наявність слідів гризунів        – 

 
ІV.Мікробіологічний стан  

4.1. Повітря архівосховища  
Наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 

види культур мікроскопічних грибів (бактерій): Alternaria  sp., Aspergillus spр.,  Aspergillus 
ohraceus,  Aspergillus versicolor,  Cladosporium sp., Penicillium spр.  

деструктивна активність мікроорганізмів  ( в архівосховищі № 6) висока  
 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:    +  

види культур грибів:  Aspergillus ohraceus, Aspergillus versicolor, Geomyces cf pannorum, 
Penicillium spр.    
 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву          -- 
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деструктивна активність мікроорганізмів ( в архівосховищі № 6): +  
 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації): 
Архівосховище № 6       + 
Архівосховище №7       -- 
наявність личинок комах:       
Архівосховище № 6       + 
Архівосховище №7       -- 
Обстеженням встановлено: 
У  результаті аналізу проб повітря на предмет наявності мікроорганізмів встановлено, 

що за кількісними показниками колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в                     
1 куб. м. повітря стан повітря в  обстежених архівосховищах  можна охарактеризувати як: 
частково задовільний - сховище № 7 і як незадовільний - сховище №6 (КУО - спор, клітин, 
фрагментів міцелію). У сховищі №6 показники КУО мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря на 
момент обстеження становили в різних точках: 1827, 1622, 745  КУО/м3, в сховищі №7 ці 
показники  складали 1515 та 1667  КУО/м3.    

Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 
Петрі не більше 10 КУО грибів за одну годину, що відповідає вмісту приблизно 710-1000 
життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними 
літератури загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких 
людина працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати 
безпечними. 

У повітрі архівосховищ виявлено переважно темно пігментовані мікроскопічні гриби  
Aspergillus spр., зокрема Aspergillus ohraceus, Aspergillus versicolor  та Penicillium spр. Вказані 
гриби мають мілкі спори, які стійкі до осідання, отже вони створюють в повітрі приміщень 
своєрідний аерозольний фон.  

Під час обстеження  встановлено, що частина папок, в яких зберігаються архівні 
документи (архівосховище №6) ---- в незадовільному стані  в результаті пошкодження 
мікроскопічними (плісеневими) грибами. Поверхні  вкриті  шаром (нальотом) грибів, які є 
визнаними деструкторами паперової основи об’єктів зберігання. Дані щодо пошкодження  
представлено в Додатку 1.  

В архівосховищах №6 було виявлено пошкодження матеріалів стін: здуття, 
відшарування, лущення, осипання поверхневих та глибоких шарів матеріалів, каверни 
(кратероподібні розриви). Наявність в пробах  мікроскопічних грибів родів  Penicillium та 
Cladosporium, а також значна  кількість бактерій свідчать про  заволоженість матеріалів стін. 
Науковими дослідженнями  доведено, що розвиток мікроорганізмів з різними типами 
метаболізму (гриби, бактерії) посилює та інтенсифікує фізико-хімічні процеси руйнування 
при міграції вологи в товщі будівельних матеріалів. Стан біодеструктивного процесу 
матеріалів стін в обстежених приміщеннях архівосховищ документів характеризується як 
прогресуючий (активний). Мікроорганізми активно розвиваються в товщі будівельних 
матеріалів стін. 

Розвиток мікроорганізмів на об’єктах зберігання, на оздоблювальних матеріалах 
(стінах) призводить до зміни не тільки їх зовнішнього вигляду. Внаслідок розвитку 
мікроорганізмів порушується також санітарно-гігієнічний режим середовища всередині 
приміщень. Місця пошкоджень внутрішніх поверхонь приміщень є   додатковим джерелом 
пилу, а у разі зараження їх біодеструкторами − ще й додатковим джерелом надходження 
колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів у повітря приміщень. 

Під час обстеження встановлена невідповідність показників температурно - 
вологісного режиму існуючим нормативам через  відсутність відповідних систем вентиляції. 
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Дані журналу  реєстрації температурно – вологісного режиму  в архівосховищі №6 
свідчать про несприятливу ситуацію щодо температурно- вологісного режиму: показники 
відносної вологості повітря перевищують 70-80% . 

Високий рівень заволоженості  приміщення  архівосховищ  викликаний такими 
причинами: 

У 2010 році у  сховищах  була аварійна ситуація – затоплення частини приміщення, 
викликане проривом труб центрального опалення, які проходили  над сховищем до 
приміщень Державного архіву Львівської області. Опалення   трьох  установ: Львівського 
музею історії релігії, Державного архіву Львівської області та сховищ Центрального 
державного історичного архіву України, м. Львів здійснювалось від однієї котельні. 
Система була застарілою (створена у радянський період) та недосконалою, що і викликало 
аварійну ситуацію. Оскільки, відновлення такої системи було недопустимим (водяні труби 
над сховищем), а створення нової  - неможливим до технічної реалізації, опалення було 
відімкнено. 

Упродовж останніх років триває ремонт комплексу монастиря Домініканів, 
територія якого межує із стінами сховищ. За висновками різних фахівців, в процесі 
ремонтних робіт було порушено систему каналізації, що призвело до значного замокання 
фундаментів приміщення. 

Рекомендовано: 
Термінові заходи: 
Першочерговим заходом є складання плану дій усунення виявлених  недоліків та  

переліку справ, уражених мікроорганізмами.  
Пошкоджені мікроорганізмами (пліснявою) папки потребують  ізоляції від решти 

об’єктів зберігання. З метою запобігання подальшому розповсюдженню плісеневих грибів 
потоками повітря в приміщеннях сховищ необхідно  здійснити пакування пошкоджених 
пліснявою об’єктів у картонні коробки, попередньо загорнувши кожну з них в папір типу 
«крафт» або бавовняну тканину. Доцільно здійснити пакування  в спеціальні ємності, в яких 
розміщено дезінфекційні засоби. Необхідно перенести їх із приміщення сховища в окреме 
спеціальне приміщення, в якому здійснювати всі подальші необхідні дії та процеси з 
проведення очищення, дезінфекції. Таке приміщення має бути обладнане відповідною 
вентиляційною системою. Вказані роботи необхідно здійснювати із дотриманням всіх 
санітарно-гігієнічних вимог (працювати в спеціальному одязі, в рукавичках, медичних 
масках тощо). 

 Першочергових заходів щодо ізолювання потребують об’єкти, що мають візуально  
помітні ознаки пошкоджень пліснявою. 

Із залученням спеціалістів відповідного профілю необхідно визначити та ліквідувати 
основні причини, що призводять до  перезаволоження матеріалів стін: оцінити стан 
гідроізоляції, дренажних систем тощо. За потреби необхідно здійснити відповідні 
будівельно-ремонтні роботи із відновлення гідроізоляції будівлі. 

Для нормалізації температурно - вологісного режиму (унеможливлення значних 
перевищень  показників відносної вологості повітря приміщень, нормалізації 
температурного режиму) приміщення сховищ необхідно обладнати системою припливно-
витяжної вентиляції із відповідними фільтрами, системою кондиціювання.   

Дезінфекція: 
Для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються на архівних документах мають 

бути застосовані дозволені в архівній практиці засоби. Дезінфекція, очищення документів 
від плісняви мають здійснюватися в спеціальних приміщеннях, які обладнані вентиляцією.  

У місцях пошкодження матеріалів стін обстежених сховищ мікроорганізмами  
потрібно здійснити відповідні дезінфекційні заходи: обробити місця зруйнованих матеріалів 
стін спеціальними біоцидними  препаратами з використанням дозволених в архівній практиці 
засобів (наприклад, сполуками полігексаметилен-гуанідін-гідрохлориду). Але така 
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дезінфекційна обробка має тимчасовий характер і не є основним заходом із припинення 
розвитку мікроорганізмів-деструкторів.     

Профілактичні заходи: 
Сформульовані вище заходи, які необхідно здійснити, мають також характер і 

профілактичних. 
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ДОДАТОК 1 
  
                                          Архівосховище № 6 
Мікроорганізми в повітрі (проби № 6-1/1014 – № 6-5/1016)  
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Aspergillus spр., 
Aspergillus ohraceus, Aspergillus versicolor, Cladosporium 
spр.,  Penicillium spр.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів (проби № 6-10/1034 – № 6-17/1039) 
в архівосховищі №6 

Фото документів та чашок 
Петрі, на яких було  розміщено 
відібрані проби    

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пробах виявлено мікроскопічні гриби Aspergillus ohraceus, 
Aspergillus versicolor, Geomyces cf pannorum, Penicillium spр.    
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Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стін 
 (проби №№ 6-6/1023 – 6-9/1026) 
 
Фото місць відбору проб та 
чашок Петрі, на яких було  
розміщено відібрані проби    

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Аspergillus sр., Аspergillus 
versicolor,  Cladosporium spp., Penicillium sp.,значна 
кількість бактерій    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

бактерії 
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                                                         Архівосховище № 7 
Мікроорганізми в повітрі (проби №№ 7-1/1017, 7-2/1018) 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Aspergillus spр., Cladosporium spр., 
Penicillium spр., бактерії 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 

 

Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів (проба № 7-4/1041)  
в архівосховищі №7 

Фото документів та чашок 
Петрі, на яких було  розміщено 
відібрані проби    

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В пробах виявлено мікроскопічні гриби Penicillium spр.,  
Aspergillus sp.   
 
 

Мікроорганізми в пробах, відібраних з поверхонь поличок (проби №№ 7-2/1040, 7-5/ )  
в архівосховищі №7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
В пробах виявлено мікроскопічні гриби Penicillium spр.    
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Центральний державний історичний архів 
України, м. Львів  
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ЦДІА України, м. Львів 
_________ Олеся Стефаник 
                                          2020 р.  
 

  
АКТ  
від 30 листопада  2020  р. № 10 
м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховищ та архівних 
документів 
 

Проведено обстеження архівосховищ, розташованих за адресою: м. Львів,  
пл. Соборна, 3а 

  
Обстеження проводилося  29.10.2020  
Попереднє обстеження проводилося в архівосховищі № 1 – 10.08.2017  
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховищ (кв. м):  
Архівосховище № 1  – 563,4  
Архівосховище № 2  – 700,2 
Архівосховище № 3  – 164 
Архівосховище № 4  – 205,5 
Архівосховище № 5  – 120,7 
Архівосховище № 8  –   100 (пристосовані приміщення для документів, 

переміщених  з території  ДАЛО в грудні 2001 року)  
 
Наявність  системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид, у неробочому стані) 
відсутня  
Наявність вікон     + 
Наявність централізованої системи опалення: -- 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (̊С) на день обстеження:  

Архівосховище № 1  – 15,2-15,5 
Архівосховище № 2  – 15,4-16,2 
Архівосховище № 3  – 16,6 
Архівосховище № 4  – 16,6 
Архівосховище № 5  – 15,6 
Архівосховище № 8   –   14,8 

 
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С): 

Весняно –літній період  Осінньо-зимовий період 
Архівосховище № 1  – 14,3   12,6 
Архівосховище № 2  – 16,7   14,9 
Архівосховище № 3  – 18,8   16,9 
Архівосховище № 4  – 14,5   13,3 
Архівосховище № 5  – 13,7   12.5 
Архівосховище № 8  –    13,0   12,1 
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Показники вологості (%) на день обстеження:  
Архівосховище № 1  – 76,0-78,0 
Архівосховище № 2  – 56,0-62,0 
Архівосховище № 3  – 56,0 
Архівосховище № 4  – 67,0 
Архівосховище № 5  – 74,0 
Архівосховище № 8   – 80,0 

 
Середньомісячні показники вологості (%): 

Весняно –літній період  Осінньо-зимовий період 
Архівосховище № 1  – 72,0   73,0 
Архівосховище № 2  – 56,0   58,0 
Архівосховище № 3  – 54,0   57,0 
Архівосховище № 4  – 66,0   64,0 
Архівосховище № 5  – 72,0   74,0 
Архівосховище № 8   – 78,0   80,0 

 
ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

3.1. Стіни  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:     
Архівосховища №№ 1, 8      + 
Наявність плям плісеневих грибів 
Архівосховища № 8       + 
Наявність слідів підтікань: 
Архівосховища № 8       + 
 
3.2. Стеля  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   –  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:    –    
Наявність слідів підтікань:      –  
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: –  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   –  
Наявність слідів підтікань:      –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.4. Стелажі  
Наявність слідів плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  
3.5. Шафи 
Наявність слідів плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  
3.6. Архівні коробки 
Наявність слідів плісеневих грибів: 
Архівосховище № 8        + 
Наявність слідів комах:       –  
Наявність слідів гризунів        –  

 
ІV.Мікробіологічний стан  

4.1. Повітря архівосховища  
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Наявність життєздатних мікроорганізмів:    + 
види культур мікроскопічних грибів (бактерій): Alternaria  sp., Aspergillus spр.,  Aspergillus 
ohraceus,  Aspergillus versicolor,  Cladosporium sp., Exophiala sр., Fusarium sp., Penicillium 
spр.,   Mucor plumbeus, Mycelia sterilia (weit), Mycelia sterilia (orange) 

деструктивна активність мікроорганізмів  ( в архівосховищі № 8) висока  
 
4.2. Архівних документів  
Наявність життєздатних мікроорганізмів:      +  

види культур грибів:  Alternaria  sp., Aspergillus sp., Botrytis cinerea,  Cladosporium sp., 
Penicillium spр.,  Mucor plumbeus  
   
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:          -- 
деструктивна активність мікроорганізмів ( в архівосховищі № 8):  +  
 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації):    – 
види живих комах: – 
наявність личинок комах:        
 –  
виявлено пошкоджені комахами архівні документи, проте живих комах або личинок 

не виявлено 
Обстеженням встановлено: 
У  результаті аналізу проб повітря на предмет наявності мікроорганізмів встановлено, 

що за кількісними показниками колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в                     
1 куб. м. повітря стан повітря в більшості обстежених архівосховищах документів можна 
охарактеризувати як задовільний (КУО - спор, клітин, фрагментів міцелію).  

Показники КУО мікроорганізмів в 1 куб. м повітря на момент обстеження в різних 
точках:  

в сховищі №1      –      249 – 304 КУО/м3; 
в сховищі №2      –      305 КУО/м3; 
в сховищі №3      –      502 КУО/м3; 
в сховищі №4      –      193 – 470 КУО/м3; 
в сховищі №5      –       94 – 140 КУО/м3; 

Показники КУО мікроорганізмів в 1 куб. м повітря на момент обстеження в сховищі № 8 в 
низці проб мали високі значення, які перевищують нормативні, що свідчить про 
незадовільний стан повітря в окремих точках приміщень: 

в сховищі №8     –       в пробі № 11-1/1020         1876 КУО/м3; 
                                     в пробі № 11-2/1020 (2)    352 КУО/м3; 
                                     в пробі № 11-3/1021          402 КУО/м3. 
 
Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 

Петрі не більше 10 КУО грибів за одну годину, що відповідає вмісту приблизно 710-1000 
життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними 
літератури загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких 
людина працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати 
безпечними. 

У повітрі архівосховищ виявлено переважно темно пігментовані мікроскопічні гриби  
Alternaria  sp., Cladosporium sp., Exophiala sр., Mucor plumbeus,  Aspergillus spр., (зокрема 
Aspergillus ohraceus, Aspergillus versicolor)  та Penicillium spр. Вказані гриби мають мілкі 
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спори, які стійкі до осідання, отже вони створюють в повітрі приміщень своєрідний 
аерозольний фон. Серед представників виявлених мікроскопічних грибів частина може 
створювати небезпеку для здоров’я людей як алергенні види (зокрема, темно пігментовані).  

Під час обстеження  встановлено, що частина папок, в яких зберігаються архівні 
документи (архівосховище №8) ---- в незадовільному стані  в результаті пошкодження 
мікроскопічними (плісеневими) грибами. Поверхні  вкриті  шаром (нальотом) грибів, які є 
визнаними деструкторами паперової основи об’єктів зберігання. Дані щодо пошкодження  
представлено в Додатку 1. Представники видів грибів Alternaria  sp., Aspergillus sp., 
Cladosporium sp., Penicillium spр.  можуть призводити паперову основу в стан розпаду.  

В архівосховищах №№1 та 8 було виявлено пошкодження матеріалів стін: здуття, 
відшарування, лущення, осипання поверхневих та глибоких шарів матеріалів, каверни 
(кратероподібні розриви). Наявність в пробах  мікроскопічних грибів родів  Penicillium та 
Cladosporium, а також чорних дріжджів Aureobasidium pullulans,  великої кількості бактерій 
свідчать про  заволоженість матеріалів стін. Науковими дослідженнями  доведено, що 
розвиток мікроорганізмів з різними типами метаболізму (гриби, бактерії) посилює та 
інтенсифікує фізико-хімічні процеси руйнування при міграції вологи в товщі будівельних 
матеріалів. Стан біодеструктивного процесу матеріалів стін в обстежених приміщеннях 
архівосховищ документів характеризується як прогресуючий (активний). Мікроорганізми 
активно розвиваються в товщі будівельних матеріалів стін. 

Розвиток мікроорганізмів на об’єктах зберігання, на оздоблювальних матеріалах 
(стінах) призводить до зміни не тільки їх зовнішнього вигляду. Внаслідок розвитку 
мікроорганізмів порушується також санітарно-гігієнічний режим середовища всередині 
приміщень. Місця пошкоджень внутрішніх поверхонь приміщень є  додатковим джерелом 
пилу, а у разі зараження їх біодеструкторами − ще й додатковим джерелом надходження 
колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів у повітря приміщень. 

Під час обстеження встановлена невідповідність показників температурно-
вологісного режиму існуючим нормативам через  відсутність відповідних систем вентиляції.   

Рекомендовано: 
Термінові заходи: 
Першочерговим заходом є складання плану дій усунення виявлених  недоліків та  

переліку справ, уражених мікроорганізмами.  
Пошкоджені мікроорганізмами (пліснявою) папки потребують  ізоляції від решти 

об’єктів зберігання. З метою запобігання подальшому розповсюдженню плісеневих грибів 
потоками повітря в приміщеннях сховищ необхідно  здійснити пакування пошкоджених 
пліснявою об’єктів у картонні коробки, попередньо загорнувши кожну з них в папір типу 
«крафт» або бавовняну тканину. Доцільно здійснити пакування  в спеціальні ємності, в яких 
розміщено дезінфекційні засоби. Необхідно перенести їх із приміщення сховища в окреме 
спеціальне приміщення, в якому здійснювати всі подальші необхідні дії та процеси з 
проведення очищення, дезінфекції. Таке приміщення має бути обладнане відповідною 
вентиляційною системою. Вказані роботи необхідно здійснювати із дотриманням всіх 
санітарно-гігієнічних вимог (працювати в спеціальному одязі, в рукавичках, медичних 
масках тощо). 

 Першочергових заходів щодо ізолювання потребують об’єкти, що мають візуально  
помітні ознаки пошкоджень пліснявою. 

Із залученням спеціалістів відповідного профілю необхідно визначити та ліквідувати 
основні причини, що призводять до  перезаволоження матеріалів стін: оцінити стан 
гідроізоляції, дренажних систем тощо. За потреби необхідно здійснити відповідні 
будівельно-ремонтні роботи із відновлення гідроізоляції будівлі. 

 
Для нормалізації температурно - вологісного режиму (унеможливлення значних 

перевищень  показників відносної вологості повітря приміщень, нормалізації 
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температурного режиму) приміщення сховищ необхідно обладнати системою припливно-
витяжної вентиляції із відповідними фільтрами, системою кондиціювання.   

Дезінфекція: 
Для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються на архівних документах мають 

бути застосовані дозволені в архівній практиці засоби. Дезінфекція, очищення документів 
від плісняви мають здійснюватися в спеціальних приміщеннях, які обладнані вентиляцією.  

У місцях пошкодження матеріалів стін обстежених сховищ мікроорганізмами  
потрібно здійснити відповідні дезінфекційні заходи: обробити місця зруйнованих матеріалів 
стін спеціальними біоцидними  препаратами з використанням дозволених в архівній практиці 
засобів (наприклад, сполуками полігексаметилен-гуанідін-гідрохлориду). Але така 
дезінфекційна обробка має тимчасовий характер і не є основним заходом із припинення 
розвитку мікроорганізмів-деструкторів.     

Профілактичні заходи: 
Сформульовані вище заходи, які необхідно здійснити, мають також характер і 

профілактичних. 
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ДОДАТОК 1 
  
                                          Архівосховище № 1 
Мікроорганізми в повітрі (проби № 1-1/1002 – № 1-4/1005)  
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Aspergillus spр., 
Cladosporium sp., Aspergillus ohraceus,   Penicillium spр.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів (проби № 1-5/1028, № 1-7/1029)  
в архівосховищі №1 

Фото документів та чашок 
Петрі, на яких було  розміщено 
відібрані проби    

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В пробах виявлено мікроскопічні гриби Alternaria  sp., 
Penicillium spр.    
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Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стін 
(проба № 1-6/1022) в архівосховищі №1 

Фото місць відбору проб та 
чашок Петрі, на яких було  
розміщено відібрані проби    

Мікроорганізми, виявлені в пробах.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Alternaria sр., Cladosporium sp., 
Aureobasidium pullulans, Botrytis cinerea,  Penicillium sp., 
Scopulariopsis brevicaulis,  велика кількість бактерій    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

                                                         Архівосховище № 2 
Мікроорганізми в повітрі (проби №№ 2-1/1006, 2-2/1007) 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В пробі повітря мікроскопічні гриби Alternaria sр., 
Cladosporium sp., Exophiala sр. 
В пробі пилу з поверхні полички (проба № 2-3/1030)  -  
мікроскопічні гриби  
Aspergillus versicolor, Penicillium sp. 

Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів, 2-4/1031)  
в архівосховищі №2 

Фото документів з яких було  
відібрано проби    

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 

 

 

 

 

бактерії 

 



130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В пробах виявлено мікроскопічні гриби Penicillium spр.,   
 
 

                                                         Архівосховище № 3 
Мікроорганізми в повітрі (проби №№ 3-1/1008, 3-2/1009) 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В пробі повітря –  мікроскопічні гриби Cladosporium 
sp., Alternaria sр., Penicillium sp., Mycelia sterilia (weit) 
В пробі пилу з поверхні полички (№ 3-4/1032)  – 
мікроскопічні гриби  Aspergillus sр., Penicillium sp., 
Cladosporium sp., 
 

Мікроорганізмів в пробі, відібраної з документів (№ 3-5/1033) в архівосховищі №3, 
життєздатних мікроорганізмів не виявлено. 
 
 
 
 
 
 
 

            
                                              Архівосховище № 4, №5 

Мікроорганізми в повітрі (проби №№ 4-1/1010, 4-2/1011, 5-1/1012, 5-2/1013) 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
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Мікроскопічні гриби в пробах повітря в сховищі № 4 –    
Fusarium sp., Penicillium sp., Mycelia sterilia (weit), 
Cladosporium sp.  
Мікроскопічні гриби в пробах повітря в сховищі № 5 –    
Fusarium sp., Penicillium sp., Aspergillus sр., Aspergillus 
ohraceus. 
 

                                                         Архівосховище № 8  
Мікроорганізми в повітрі (проби №№ 11-1 – 11-3/1020 – 1021) 

Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
  
Aspergillus sр., Penicillium sp., Cladosporium sp.,  
Alternaria sр., Exophiala sр., Fusarium sp. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів, 11-5/1047) 
в архівосховищі №8 (Сховище карт)  

 
Фото документів з яких було  
відібрано проби    

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В пробах виявлено мікроскопічні гриби Aspergillus sрр., 
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Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стін 
                  (проби № 11-4/1027а,б) в архівосховищі №8  
 
Фото місць відбору проб та 
чашок Петрі, на яких було  
розміщено відібрані проби   
  

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.      
 Aspergillus spр., Aspergillus ohraceus, Aspergillus 
versicolor, Cladosporium spр.,  Penicillium spр.    
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Державний архів Одеської області, м. 
Одеса  
   
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор Державного архіву Одеської області, м. 
Одеса 
_________             Петро ЛУК’ЯНЧУК_________ 
(підпис)      (ініціали, прізвище) 
    30 листопада                              2020 р.  
                         (МП) 

АКТ  
  від  30 листопада   2020 №___11___ 
   м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та архівних 
документів 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Одеса,  
вул. Пироговська, 29 

  
Обстеження проводилося 06.11.2020 р. 
Попереднє обстеження не проводилося. 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв. м):  
Архівосховище № 6  – 351,4 

Наявність системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид, у неробочому стані, 
відсутня) : відсутня  
Наявність вікон:                                                                      + 
Наявність централізованої системи опалення:                     - 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (ºС) на день обстеження:  

Архівосховище № 6  –   +15,8  
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):           13 ºС 
Показники вологості (%) на день обстеження:  

Архівосховище № 6  – 94,0 
(за показниками психрометру ВИТ-1: сухий термометр – +15,8ºС, вологий +15,4 ºС) 

Середньомісячні показники вологості (%):       83% 
 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
3.1. Стіни  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:                           + 
Наявність плям плісеневих грибів:                                               - 
Наявність слідів підтікань:                                                 +                                               
3.2. Стеля  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   +  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:                       –    
Наявність слідів підтікань:      –  
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: –  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:              –  
Наявність слідів підтікань:      –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.4. Стелажі  
Наявність слідів плісеневих грибів:               –  
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Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  
3.5. Шафи 
Наявність слідів плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  
3.6. Архівні коробки 
Наявність слідів плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  

ІV. Мікробіологічний стан  
4.1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:              + 

види культур мікроскопічних грибів (бактерій): Penicillium spp.,  Cladosporium sp., 
Chaetomium  sp., Rhizopus stolonifer (в пробах  пилу) 
 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:                                                                                                                + 
Відповідно Державним санітарним правилам ДСП 9.9.5.035-99, якими визначено 

Перелік патогенних для людини мікроорганізмів, мікроскопічні гриби Rhizopus stolonifer 
віднесено до IV групи патогенності                                                        

деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): +    
висока ( у низки ідентифікованих  мікроскопічних грибів) 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:                              +     

види культур грибів:                                               –  Chaetomium sp.     
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:                                     – 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):                 + 

 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації):  – 
види живих комах                                                               – 
наявність личинок комах:     –  
Обстеженням встановлено: 
В результаті аналізу проб повітря на предмет наявності мікроорганізмів встановлено, 

що за кількісними показниками колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 куб. 
м. повітря стан повітря в обстеженому архівосховищі документів можна охарактеризувати 
як задовільний (КУО - спор, клітин, фрагментів міцелію).  

Показники КУО мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря на момент обстеження становили   
645 – 679 КУО/м3.  

Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 
Петрі не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 
життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними 
літератури загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких 
людина працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати 
безпечними. 

В повітрі архівосховищ виявлено переважно мікроскопічні гриби Penicillium spр. 
Вказані гриби мають мілкі спори, які стійкі до осідання, отже вони створюють в повітрі 
приміщень своєрідний аерозольний фон та призводять до незначного підвищення показника 
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в 500 КУО/м3.  В пилу обстеженого архівосховища (проба № 1053) виявлено мікроскопічні 
гриби Rhizopus stolonifer, які належать до IV групи патогенності  відповідно Державним 
санітарним правилам ДСП 9.9.5.035-99, якими визначено Перелік патогенних для людини 
мікроорганізмів. В повітрі архівосховища №6 виявлено гриби Chaetomium  sp., представники 
яких є активними целюлозолітиками (тобто такими, які здатні до руйнації паперової основи 
документів.   

Під час обстеження  встановлено, що обстежений архівний документ (книга, проби 
№№ 1054-1056), знаходиться в незадовільному стані, оскільки зазнав  руйнівної дії в 
результаті активного розвитку мікроскопічних грибів Chaetomium sp. – сторінки документу 
вкриті суцільним шаром (чорним нальотом) цих грибів, які є визнаними деструкторами 
паперової основи об’єктів зберігання. Дані щодо пошкодження документу мікроорганізмами 
представлено в Додатку 1.   

В архівосховищі №6 було виявлено пошкодження матеріалів стін: великі тріщини, 
здуття, великі площі відшарувань, лущень, осипання поверхневих та глибоких шарів 
оздоблювальних матеріалів, плями, сліди затьоків. Лущення, осипання поверхневих шарів 
оздоблювальних матеріалів виявлено також на стелі приміщення. Наявність в пробах  
мікроскопічних грибів родів  Penicillium та Cladosporium свідчать про перезволоженість 
матеріалів.  

Розвиток мікроорганізмів на об’єктах збереження, на оздоблювальних будівельних 
матеріалах приміщень призводить до зміни не тільки їх зовнішнього вигляду. Інтенсивний 
розвиток мікроорганізмів на архівних документах може призвести до їхньої повної втрати. 
Внаслідок розвитку мікроорганізмів порушується також санітарно-гігієнічний режим 
середовища всередині приміщень. Підтвердженням цього є наявність грибів-деструкторів 
паперу Chaetomium sp. на обстежених документах та в повітрі архівосховища. 

Місця пошкоджень внутрішніх поверхонь приміщень, які утворюються внаслідок 
недотримання нормативних режимів експлуатації будівель, являють собою додаткове 
джерело пилу, а у разі зараження їх біодеструкторами − ще й додаткове джерело 
надходження колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів у повітря приміщень та 
до зараження і руйнації об’єктів зберігання. 

Під час обстеження встановлена невідповідність показників температурно-
вологісного режиму існуючим нормативам, відсутність відповідних систем вентиляції.   

  Рекомендовано: 
Термінові заходи: 
Першочерговим заходом, який потребує невідкладного рішення, є складання 

відповідного плану дій, спрямованих на врятування архівних документів, які пошкоджені 
мікроорганізмами.  

Пошкоджені мікроорганізмами (пліснявою) архівні документи потребують 
термінової ізоляції від решти об’єктів зберігання. З метою запобігання подальшого 
розповсюдження плісеневих грибів потоками повітря в приміщеннях сховищ необхідно 
терміново здійснити пакування пошкоджених документів  в картонні коробки, попередньо 
загорнувши їх в папір типу «крафт» або бавовняну тканину. Доцільно здійснити пакування 
пошкоджених грибами документів в спеціальні ємкості, в яких розміщено дезінфекційні 
засоби. Не можна розміщувати пошкоджені документи в поліетиленові обгортки – це 
призведе до накопичення вологи в такій упаковці та сприятиме подальшому розвитку 
мікроорганізмів. Необхідно перенести ушкоджені документи із приміщення сховища в 
окреме спеціальне приміщення, в якому здійснювати всі подальші необхідні дії та процеси з 
проведення очищення, дезінфекції. Таке приміщення має бути обладнане відповідною 
вентиляційною системою. Вказані роботи необхідно здійснювати із дотриманням всіх 
санітарно-гігієнічних вимог (працювати в спеціальному одязі, в рукавичках, медичних 
масках тощо). 

Першочергових заходів щодо ізолювання потребують всі документи, що мають 
візуально добре помітні ознаки пошкоджень пліснявою. 
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Унікальні рідкісні видання та стародруки із ознаками пошкоджень потребують 
найпильнішої уваги та вирішення питань щодо проведення всіх необхідних консерваційних 
заходів (знепилення, дезінфекція, реставрація). 

 
Із залученням спеціалістів відповідного профілю необхідно визначити та ліквідувати 

основні причини, що призводять до перезволоження матеріалів стін: оцінити стан 
гідроізоляції, дренажних систем тощо. За потреби необхідно здійснити відповідні 
будівельно-ремонтні роботи із відновлення гідроізоляції будівлі. 

 
Для нормалізації температурно-вологісного режиму (унеможливлення значних 

перевищень показників відносної вологості повітря приміщень, нормалізації температурного 
режиму) приміщення сховища необхідно обладнати системою припливно-витяжної 
вентиляції із відповідними фільтрами, системою кондиціювання.   

Дезінфекція: 
Для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються на архівних документах мають 

бути застосовані дозволені в архівній практиці засоби. Дезінфекція, очищення документів 
від плісняви мають здійснюватися в спеціальних приміщеннях, які обладнані вентиляцією.  

В місцях пошкодження матеріалів стін обстежених сховищ мікроорганізмами та 
унеможливлення їх розповсюдження в повітрі приміщень, треба здійснити відповідні 
дезінфекційні заходи: обробити місця зруйнованих матеріалів стін спеціальними біоцидними  
препаратами з використанням дозволених в архівній практиці засобів (наприклад, сполуками 
полігексаметилен-гуанідін-гідрохлориду). Але така дезінфекційна обробка має тимчасовий 
характер і не є основним заходом із припинення розвитку мікроорганізмів-деструкторів.     

Психрометр ВИТ-1 потребує перевірки щодо точності показників.   
Профілактичні заходи: 
Сформульовані вище заходи, які необхідно здійснити, мають також характер і 

профілактичних. 
  
 
Обстеження проводив 
к.і.н., с.н.с. директор УНДІАСД 

 
 
 
 

 
 
 

Олександр ГАРАНІН.  
06 листопада  2020 року 
 
Погоджено: 

Начальник відділу зберігання, 
обліку 
та фізичної схоронності 
документів НАФ ДАОО 

_______________ 
(підпис) 

Світлана ВИНОГЛОВСЬКА 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 

Відповідальна за сховище № 6 
старший зберігач фондів  

_______________ 
(підпис) 

Наталія МХАТВАРІ 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
30  листопада 2020 року 
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ДОДАТОК 1 
  
                                          Архівосховище № 6 
Мікроорганізми в повітрі (проби № 1048, 1049) та в пробах, відібраних з поверхонь 
коробки та полички (проби № № 1052, 1053, відповідно) 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби в повітрі  – Penicillium spp. ,  
Cladosporium sp., Chaetomium  sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
Мікроскопічні гриби в пробах пилу (проби № № 1052, 
1053):  Penicillium spp.,  Cladosporium sp., Rhizopus 
stolonifer 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів (проби №№ 1054-1056)  

Фото документів, з яких було  
відібрано проби    

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В пробах виявлено мікроскопічні гриби Chaetomium sp.   
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Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стін 
(проба №№ 1050, 1051, 1057, 1058) в архівосховищі №6 

 
Фото місць відбору проб  Мікроорганізми, виявлені в пробах.     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Penicillium spр.,  Alternaria sр., 
Aspergillus sp., Cladosporium sp., Eurotium sp.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мікроскопічні гриби Chaetomium sp.  
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Державний архів Одеської області,  
м. Одеса  
   
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор Державного архіву Одеської області, м. 
Одеса 
_________             ___________________________ 
(підпис)      (ініціали (ініціал імені), прізвище) 
                                          2020 р.  
                         (МП) 

АКТ  
  від  30 листопада  2020 №___12___ 
   м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та архівних 
документів 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Одеса,  
вул. Жуковського, 18 

  
Обстеження проводилося 06.11.2020 р. 
Попереднє обстеження проводилося 27.11.2018 р.  
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв. м):  
Архівосховище № 5  – 601,8 
Архівосховище № 1  – 326,2 

 
Наявність системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид, у неробочому стані, 
відсутня): відсутня  
Наявність вікон:                                                    + 
Наявність централізованої системи опалення:   - 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (̊С) на день обстеження:  

Архівосховище № 5  – 16,0 
Архівосховище № 1  – 18,5  

 
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):  
Архівосховище № 5 – 13,0, Архівосховище № 1 – 17  

 
Показники вологості (%) на день обстеження:  

Архівосховище № 5  – 70,0 
Архівосховище № 1  – 46,0 

 
Середньомісячні показники вологості (%):  

Архівосховище № 5 – 60, Архівосховище № 1 – 73  
 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
3.1. Стіни  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:     
Архівосховища № 5                                                                       +      
перед входом в сховище №1                                                         + 
Наявність плям плісеневих грибів:                                              _ 
Наявність слідів підтікань:                                                 _  
                                                      
3.2. Стеля  
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Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:   –  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:                       –    
Наявність слідів підтікань:      –  
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: –  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:              –  
Наявність слідів підтікань:      –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.4. Стелажі  
Наявність слідів плісеневих грибів:               –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  
3.5. Шафи 
Наявність слідів плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  
3.6. Архівні коробки 
Наявність слідів плісеневих грибів:    –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів       –  

ІV.Мікробіологічний стан  
4.1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:              + 

види культур мікроскопічних грибів (бактерій): Alternaria  sp., Aspergillus spр., 
Cladosporium sp., Chaetomium  sp., Fusarium sp.,   Penicillium spр., Mycelia sterilia (weit), 
дріжджоподібні гриби, бактерії   
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:                                                                                                            –    
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): +    
висока ( у низки ідентифікованих  мікроскопічних грибів) 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:                     +     

види культур грибів:                                               –  Rhizopus stolonifer,  Cladosporium sp., 
Eurotium sp., Penicillium spр., дріжджоподібні гриби Candida sp., бактерії, Chaetomium  sp., 
Mycelia sterilia (orange).     
   
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:                          +  
Відповідно Державним санітарним правилам ДСП 9.9.5.035-99, якими визначено 

Перелік патогенних для людини мікроорганізмів, мікроскопічні гриби Rhizopus stolonifer 
віднесено до IV групи патогенності                                                        

деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):      + 
 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації):  – 
види живих комах                                                               – 
наявність личинок комах:     –  

 
 
Обстеженням встановлено: 
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В результаті аналізу проб повітря на предмет наявності мікроорганізмів встановлено, 
що за кількісними показниками колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 куб. 
м. повітря стан повітря в більшості обстежених архівосховищах документів необхідно 
охарактеризувати як задовільний (КУО - спор, клітин, фрагментів міцелію).  

Показники КУО мікроорганізмів в 1 куб. м. повітря на момент обстеження становили 
в різних точках:  

в сховищі №5     –      267, 425, 467 КУО/м3; тільки в пробі №1064, розміщеній на 
поличці біля папок з документами кількість КУО мікроорганізмів  в 1 куб. м. становила 1338. 

в сховищі №1     –      251, 256, 653 КУО/м3; 
 
Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 

Петрі не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 
життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я  та даними 
літератури загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких 
людина працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати 
безпечними. 

Дані щодо пошкодження документів мікроорганізмами представлено в Додатку 1. 
Звертає на себе увагу той факт, що в Сховищі №5 в пробі № 1065 виявлено мікроскопічні 
гриби Rhizopus stolonifer, які відповідно Державним санітарним правилам ДСП 9.9.5.035-99, 
якими визначено Перелік патогенних для людини мікроорганізмів, віднесено до IV групи 
патогенності. У досліджених пробах виявлено також спороутворювальні бактерії.  

В архівосховищах №№5 та 1 було виявлено пошкодження матеріалів стін: здуття, 
відшарування, лущення, осипання поверхневих та глибоких шарів матеріалів, каверни 
(кратероподібні розриви). Наявність в пробах  мікроскопічних грибів родів  Penicillium та 
Cladosporium  свідчать про значну перезволоженість матеріалів стін.  

Розвиток мікроорганізмів на об’єктах збереження, на оздоблювальних матеріалах 
(стінах) призводить до зміни не тільки їх зовнішнього вигляду. Інтенсивний розвиток 
мікроорганізмів на архівних документах може призвести до їхньої повної втрати. Внаслідок 
розвитку мікроорганізмів порушується також санітарно-гігієнічний режим середовища 
всередині приміщень. Місця пошкоджень внутрішніх поверхонь приміщень, які 
утворюються внаслідок недотримання нормативних режимів експлуатації будівель, являють 
собою додаткове джерело пилу, а у разі зараження їх біодеструкторами − ще й додаткове 
джерело надходження колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів у повітря 
приміщень та до зараження і руйнації об’єктів зберігання. 

Під час обстеження встановлена невідповідність показників температурно-
вологісного режиму існуючим нормативам (відносна вологість 70%), відсутність відповідних 
систем вентиляції.   

Рекомендовано: 
Термінові заходи: 
Першочерговим заходом, який потребує невідкладного рішення, є складання 

відповідного плану дій щодо пошкоджених мікроорганізмами документів. Має бути 
складений перелік документів, уражених мікроорганізмами.  

Пошкоджені мікроорганізмами (пліснявою) документи потребують термінової 
ізоляції від решти об’єктів зберігання. З метою запобігання подальшого розповсюдження 
плісеневих грибів потоками повітря в приміщеннях сховищ необхідно здійснити пакування 
пошкоджених пліснявою паперових документів в картонні коробки, попередньо загорнувши 
кожну з них в папір типу «крафт» або бавовняну тканину. Доцільно здійснити пакування 
пошкоджених грибами документів в спеціальні ємкості, в яких розміщено дезінфекційні 
засоби. Необхідно перенести ушкоджені паперові та кінодокументи із приміщення сховищ в 
окреме спеціальне приміщення, в якому здійснювати всі подальші необхідні дії та процеси з 
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проведення очищення, дезінфекції. Таке приміщення має бути обладнане відповідною 
вентиляційною системою. Вказані роботи необхідно здійснювати із дотриманням всіх 
санітарно-гігієнічних вимог (працювати в спеціальному одязі, в рукавичках, медичних 
масках тощо). 

Першочергових заходів щодо ізолювання потребують всі документи, що мають 
візуально добре помітні ознаки пошкоджень пліснявою. 

Унікальні рідкісні видання та стародруки із ознаками пошкоджень потребують 
найпильнішої уваги та вирішення питань щодо проведення всіх необхідних консерваційних 
заходів (знепилення, дезінфекція, реставрація). 

 
Із залученням спеціалістів відповідного профілю необхідно визначити та ліквідувати 

основні причини, що призводять до  перезволоження матеріалів стін: оцінити стан 
гідроізоляції, дренажних систем тощо. За потреби необхідно здійснити відповідні 
будівельно-ремонтні роботи із відновлення гідроізоляції будівлі. 

 
Для нормалізації температурно-вологісного режиму (унеможливлення значних 

перевищень показників відносної вологості повітря приміщень, нормалізації температурного 
режиму) приміщення сховищ необхідно обладнати системою припливно-витяжної 
вентиляції із відповідними фільтрами, системою кондиціювання.   

Дезінфекція: 
Для знешкодження мікроорганізмів, які розвиваються на архівних документах мають 

бути застосовані дозволені в архівній практиці засоби. Дезінфекція, очищення документів 
від плісняви мають здійснюватися в спеціальних приміщеннях, які обладнані вентиляцією.  

В місцях пошкодження матеріалів стін обстежених сховищ мікроорганізмами та 
унеможливлення їх розповсюдження в повітрі приміщень, треба здійснити відповідні 
дезінфекційні заходи: обробити місця зруйнованих матеріалів стін спеціальними біоцидними  
препаратами з використанням дозволених в архівній практиці засобів (наприклад, сполуками 
полігексаметилен-гуанідін-гідрохлориду). Але така дезінфекційна обробка має тимчасовий 
характер і не є основним заходом із припинення розвитку мікроорганізмів-деструкторів.     

Профілактичні заходи: 
Сформульовані вище заходи, які необхідно здійснити, мають також характер і 

профілактичних. 
  

  
 
Обстеження проводив 
к.і.н., с.н.с. директор УНДІАСД 

 
 
 

 
 
 

Олександр ГАРАНІН.  
06 листопда  2020 року 
 
Погоджено: 

Начальник відділу зберігання, 
обліку 
та фізичної схоронності 
документів НАФ ДАОО 

_______________ 
(підпис) 

Світлана ВИНОГЛОВСЬКА 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 

Відповідальна за сховища № 1, № 
5 
старший зберігач фондів 

_______________ 
(підпис) 

Олена СОБОЛЕВА 
(ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
30 листопада 2020 року 
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ДОДАТОК 1 
  
                                                            Архівосховище № 5 
Мікроорганізми в повітрі (проби № 1059 – № 1064)  
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
 
Мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Aspergillus spр., 
Cladosporium sp., Chaetomium  sp., Fusarium sp.,   
Penicillium spр., Mycelia sterilia (weit), дріжджоподібні 
гриби, бактерії   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів (проби №№ 1065 – 1071)  
в архівосховищі №5 

Фото документів, з яких було  
відібрано проби    

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
Результати мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В пробах №№1065-1067, 1069 виявлено мікроскопічні 
гриби Rhizopus stolonifer,  Cladosporium sp., Eurotium sp., 
Penicillium spр., дріжджоподібні гриби Candida sp. , 
бактерії   
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Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стін 
(проби №№ 1072, 1073) в архівосховищі №5 

Фото місць відбору проб, з 
яких було  відібрано проби    

Мікроорганізми, виявлені в пробах.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Ulocladium sр., Alternaria  sp., 
Penicillium sp., Acremonium sp.,  Aspergillus spр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
   

                                                            Архівосховище № 1 
Мікроорганізми в повітрі (проби № 1074 – № 1076)  
Фото чашок Петрі з колоніями 
мікроорганізмів, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
Мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Aspergillus spр., 
Cladosporium sp., Fusarium sp.,   Penicillium spр., 
дріжджоподібні гриби, бактерії   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

Спороутворювальні 
бактерії в пробі №1068 

 

Мікроскопічні гриби  

Penicillium sp., Chaetomium  sp. та 
спороутворювальні бактерії в 
пробі №1070 

 

Проба №1069 
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Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів (проби №№ 1077 – 1079, 1081)  
в архівосховищі №1 

Фото документів, з яких було  
відібрано проби    

Мікроорганізми, виявлені в пробах.   
Мікроскопічні гриби Mycelia sterilia (orange), Aspergillus 
sp. та спороутворювальні бактерії 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стін 
(проби №№ 1080/1, 1080/2) в архівосховищі №1 

Фото місць відбору проб, з 
яких було  відібрано проби    

Мікроорганізми, виявлені в пробах.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Ulocladium sр.,  Penicillium sp.,  
Aspergillus spр., Eurotium sp., Cladosporium sp., 
Botryotrichum piluliferum   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
   

 
 

 

 

 

В пробі №1078 життєздатних мікроорганізмів не 
виявлено 

Проба № 1081 
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Центральний державний архів зарубіжної 
україніки  
(ЦДАЗУ) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ЦДАЗУ  
_________________________________________ 
 (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище) 
 ________________   2020 р.  
                 (МП) 

АКТ  
  від  30 листопада .2020  №__13__ 
   м. Київ    

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища  
та архівних документів 
 
Проведено обстеження архівосховищ, розташованих за адресою:  
м. Київ, вул. Солом'янська 24 (корп. ІІ) 
 
Обстеження проводилося 17.11.2020 р. 
Попереднє обстеження проводилося 25 червня 2018 р.  
 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв. м):  
                               Архівосховище № 1 – 31,6; 
                               Архівосховище № 2 – 30,5; 

                   Архівосховище № 3 (хол ІІ поверху) – 34,7. 
 
Система кондиціонування та вентиляції повітря:   –   
Наявність вікон:                                                         + – 
Наявність централізованої системи опалення:        + 
 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховищ 
Температура повітря у сховищі  (+ºС) на день обстеження:  
(показники сухого термометру на психрометрі ВИТ-1) 
 

Архівосховище      № 1                     –    18,0ºС 
Архівосховище      № 2                      –    16,6ºС 
Архівосховище      № 3                       –    14,4ºС 

 
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С): 
 

Архівосховище      № 1                     –    19,4ºС 
Архівосховище      № 2                      –    19,2ºС 
Архівосховище      № 3                       –    14,8ºС 

Показники вологості (%) на день обстеження:  
(відповідно таблиці психрометру ВИТ-1 та урахування різниці в показниках вологого 

та сухого термометрів) 
Архівосховище      № 1                   –    51% 
Архівосховище      № 2                    –    63% 
Архівосховище      № 3                            –    51% 
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Середньомісячні показники вологості (%): 
 

Сховище      № 1                   –    55,8% 
Сховище      № 2                    –    59,9% 
Сховище      № 3                            –    62,9% 

 
ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

3.1. Стіни  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:                           –   
Наявність чорних плям плісеневих грибів:                        – 
Наявність слідів підтікань:                             – 
3.2. Стеля  
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:                           –   
Наявність чорних плям плісеневих грибів:                        – 
Наявність слідів підтікань:                             – 
3.3. Підлога  
Наявність відшарування фарби чи пошкодження покриття: –  
Наявність чорних плям плісеневих грибів:   –  
Наявність слідів підтікань:      –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.4. Стелажі  
Наявність  слідів плісеневих грибів:               –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.5. Шафи 
Наявність  слідів плісеневих грибів:               –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  
3.6. Архівні коробки 
Наявність  слідів плісеневих грибів:               –  
Наявність слідів комах:      –  
Наявність слідів гризунів:      –  

ІV. Мікробіологічний стан  
4.1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:              + 

види культур мікроскопічних грибів (бактерій): Alternaria  sp., Cladosporium spр., 
Scolecobasidium sp.,   Arthrinium cf. hudei  sp.,  Aureobasidium pullulans, Rhodotorula sp., 
Fusarium sp., Exophiala sp.?    Mycelia sterilia (orange)/ 

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                                                                  – 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –    
висока ( у низки ідентифікованих  мікроскопічних грибів) 
 
4.2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:                     +     

           види культур грибів:                                               –  Cladosporium sp. , Aspergillus niger  
Penicillium sp. та бактерії   

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:                          –  
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деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):      ( у низки 
ідентифікованих  мікроскопічних грибів може бути висока, зокрема у Aspergillus 
niger ) 

 
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації):  –  
види живих комах                                                               -- 
наявність личинок комах:     –  
 
Обстеженням встановлено: 
В результаті аналізу проб повітря на предмет наявності мікроорганізмів встановлено, 

що за кількісними показниками колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів в 1 куб. 
м. повітря стан повітря в усіх обстежених  сховищах можна охарактеризувати як задовільний 
(КУО - спор, клітин, фрагментів міцелію). Кількісні показники спор мікроскоорганізмів в 
сховищах складали: сховище № 1 – 83-276 КУО/м3, сховище № 2 – 165-193 КУО/м3, сховище 
№ 3 – 150 КУО/м3. 

Задовільним вважається стан повітря, який характеризується осіданням на чашці 
Петрі не більше 10 КУО грибів за одну год., що відповідає вмісту приблизно 710-1000 
життєздатних спор в 1 м3 повітря та визнається за певну “норму” щодо запобігань 
потенційній загрозі виникнення біодеструктивних ситуацій в бібліотечних та архівних 
сховищах. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я та даними літератури 
загальні показники КУО/м3 мікроскопічних грибів в повітрі приміщень (в яких людина 
працює або мешкає), які складають не більше за 500, запропоновано вважати безпечними. 

Мікроорганізми, виявлені в пробі із стіни, наймовірніше є контамінантною 
мікобіотою, тобто такими, що осіли на поверхню стіни із повітря. 

Таким чином, визначені показники у 2-3 рази менше від рекомендованої норми. 
 
В Додатку 1 наведено перелік мікроорганізмів, виявлених в пробах, що були відібрані.   
 
Рекомендовано: 
Додаткові дослідження. 
Для остаточних висновків щодо можливого ураження обстежених документів 

мікроорганізмами необхідно здійснити додаткові мікологічні дослідження, оскільки 
обростання проб мукоральними грибами, які часто присутні в повітрі різних приміщень, не 
дало можливості надати остаточні висновки. 

 
Дезінфекція: 
Для знешкодження мікроорганізмів, які виявлені на місцях відбору проб з документів, 

необхідно здійснити точкові дезінфекційні заходи із застосуванням засобів, дозволених в 
архівній практиці. Після цього необхідно провести контрольні мікологічні дослідження. 

 
 
Профілактичні заходи: 
Підтримка нормативних параметрів температури та відносної вологості повітря, 

вологе прибирання тощо належать до загальноприйнятих профілактичних заходів. 
  

Обстеження проводив 
к.і.н., с.н.с. директор УНДІАСД 
 
17 листопада  2020 року 
 

 
 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 
 

Олександр ГАРАНІН 
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Акт складено у 2 (двох)  примірниках. 
 
Погоджено: 
Заступник директора –  
головний зберігач фондів 

 
_______________ 

 

 
Ірина КАЗІМІРОВА 

 

Начальник відділу забезпечення 
збереженості та обліку документів 

 
_______________ 

 

 
Любов ПЕНЖУЛЯК 

 

Старший зберігач фондів відділу 
забезпечення збереженості та обліку 
документів (архівосховище № 1) 
 

 
 

_______________ 
 

 
 

Ірина. ЛЄБЕДЄВА 
 

Старший зберігач фондів відділу 
забезпечення збереженості та обліку 
документів (архівосховища № , та № 3)                                                                               
 

 
 
_______________
__ 

 

 
 

Олена. ПЕТРОВА 
 

 
   ____  __________ 20 ____ року 
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ДОДАТОК 1 
                         Сховище   № 1 (кімн. 119) 
Мікроорганізми в повітрі (проби № № 1082,  1083)  
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Cladosporium sp., 
Scolecobasidium sp.,   Arthrinium cf. hudei  sp.,  
Rhodotorula sp.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
  
 
 
 
 
                                

                      Сховище № 2  
Мікроорганізми в повітрі (проби №№ 1084, 1085) 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Cladosporium spр. , 
Fusarium sp., Penicillium sp., Aureobasidium pullulans, 
Mycelia sterilia (orange) 
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                      Сховище № 3 
Мікроорганізми в повітрі (проби №№ 1086, 1087) 
Фото чашок Петрі, на яких 
утворили колонії 
мікроорганізми, що осіли на 
поверхню живильного 
середовища 

Мікроскопічні гриби, виявлені в пробах.  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cladosporium spp.,  Rhodotorula sp., Exophiala sp.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
                                        
 

  
 Мікроорганізми в пробах, відібраних з місць пошкоджень стін (проба № 1091) 
Фото чашок Петрі, на яких 
було  розміщено відібрані 
проби    

Мікроорганізми, виявлені в проба .  Результати 
мікроскопіювання  (збільшення × 400)  
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Alternaria  sp., Penicillium sp., бактерії   
 
 
 
 
 
 

 

   

                                                                                                                                                                                        

 

 

  

 

 

 

бактерії 
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Мікроорганізми в пробах, відібраних з документів та різних поверхонь 
 
В пробах № № 1090, 1096, 1097,  1098, 1099, 1100, 1102  -  життєздатних мікроорганізмів 
не виявлено.  
В пробах № 1088 (проба відібрана з полички)та 1100 виявлено заростання чашки 
грибами роду Rhizopus sp. Під ними на зворотньому боці чашки (на місцях відбитків 
аплікатора) спостерігається ріст темнопігментованих грибів, можливо Cladosporium sp.  
Документ(проба №1100) потребує додаткового мікологічного дослідження. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
В пробі № 1089 виявлено мікроскопічні гриби Aspergillus niger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В пробі № 1095/1 та 1095/2 виявлено мікроскопічні гриби Penicillium sp. та бактерії   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В пробі № 1094, відібраної з поверхні  підлоги (в проміжку між ковроліном) виявлено  
мікроскопічні гриби Alternaria  sp., Penicillium sp., Aspergillus niger 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Зворотній бік чашки 
Петрі 
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ДОДАТОК Б 
КОПІЇ ТИТУЛЬНИХ СТОРІНОК ПРО ПОГОДЖЕННЯ 

ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ АКТІВ ОБСТЕЖЕННЯ 
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Центральний державний історичний архів ЗДТВКНДІ^УЮУкраїни, м. Львів ./ >Дирек¥бр,ЦДІД\України, м. Львів

Стефаник
/ /

А КТ
від ЗО листопада 2020 р. № 9 
м. Київ

мікробіологічного га ентомологічної о обстеженим архівосховищ та архівних документів
Проведено обстеження архівосховищ, розташованих та адресою м. Львів, вуя. Підвальна, ІЗ

Обстеження проводилося 29.10.2020 
Попереднє обстеження не проводилося
I. Загальна характеристика умов зберігання документівПлоща архівосховищ (кв.м); 

Архівосховище № 6 -473 ,3
Архівосховище № 7 -  252.4

Наявність системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид, у неробочому стані) ВІДСУТНЯ

Наявність вікон +
Наявність централізованої системи опалення: відсутня

II. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі СС) на день обстеження: 

Архівосховище № 6 -  14.9 
Архівосховище № 7 -1 4 .2

Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С): 
Весняно -літній період Осінньо-зимовий періодАрхівосховище № 6 -  15.2 8.8

Архівосховище № 7 -2 0 ,5  6.3

Показники вологості (%) надень обстеження:
Архівосховище № 6 -  80,0
Архівосховище № 7 -6 5 .0

Середньомісячні показники вологості (%):
Весняно-літній період Осінньо-зимовий періодАрхівосховище № 6 -  83 80,5

Архівосховище № 7 -  62.5 67.5
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Центральний державний історичний архів ЗЛТВІ І’ДЖУІО
України, м Львів "  „ .Директор ІІДІА України, м. Львів 

Олеся Стефани к
р.

АКТ
від ЗО листопада 2020 р. № 10 
м. Київ 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховищ та архівних документів

1 Іроведено обстеження архівосховищ, розташованих за адресою: м. Львів, 
пл. Соборна. За

Обстеження проводилося 29.10.2020
Попереднє обстеження проводилося в архівосховищі № І -  10.08.2017
і. Загальна характеристика умов зберігання документів

Площа архівосховищ (кв. м):
Архівосховище № 1 -563,4
Архівосховище № 2 — 700,2
Архівосховище № 3 -  164
Архівосховище № 4 —205,5
Архівосховище № 5 -  120,7
Архівосховище № 8 -  100 (пристосовані приміщення для документів, 

переміщених з території ДАЛО в грудні 2001 року)

Наявність системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид. у неробочому етапі) відсутня
Наявність вікон +
Наявність централізованої системи опалення: .........

11. Параметри мікроклімату архівосховища
І емпература повітря у сховищі fC) на день обстеження: 

Архівосховище № 1 -15,2-15,5
Архівосховище № 2 -15,4-16,2
Архівосховище № 3 -  16.6
Архівосховище № 4 -  16.6
Архівосховище № 5 -  15.6
Архівосховище № 8 -  14,8

Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):
Весняно -літній період Осінньо-зимовий період

Архівосховище № 1 -  14,3 12,6
Архівосховище № 2 -  16.7 14,9
Архівосховище № 3 -  18,8 16.9
Архівосховище № 4 -  14.5 13,3
Архівосховище № 5 -13,7 12.5
Архівосховище № 8 -  13,0 12,1
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Державний архів Одеської області, 
м. Одеса

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Державного архіву Одеської

області, м. ОдесаW  ftezTP0 ЛУК’ЯНЧУК
Ірідпис)

ЗО листопада 2020 о.

АКТ
від ЗО листопада 2020 №
м. Київ 

(МИ)

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та архівних документів

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Одеса, 
вул. Пироговська, 29

Обстеження проводилося 06.11.2020 р.
Попереднє обстеження не проводилося.
І. Загальна характеристика умов зберігання документів

Площа архівосховища (кв. м):
Архівосховище № 6 -  3 51,4

Наявність системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид, у неробочому стані, 
відсутня) : відсутня
Наявність вікон: +
Наявність централізованої системи опалення: -

II. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (°С) на день обстеження:

Архівосховище № 6 -  +15,8

Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С): 13 °С

Показники вологості (%) на день обстеження: 
Архівосховище № 6 -  94,0

(за показниками психрометру ВИТ-1: сухий термометр -  +15,8°С, вологий +15,4 °С)

Середньомісячні показники вологості (%): 83%

III. Біологічний стан поверхонь
3.1. Стіни
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки: +
Наявність плям плісеневих грибів: -
Наявність слідів підтікань: +

3.2. Стеля
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки: +
Наявність чорних плям плісеневих грибів: -
Наявність слідів підтікань: -
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Державний архів Одеської області, ЗАТВЕРДЖУЮ 
м. Одеса

Директор Державного архіву Одеської
області, м. Одеса

f|
Д - (МП)

АКТ
від ЗО листопада 2020 №___ 12
м. Київ 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та архівних документів

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Одеса,
вул. Жуковського, 18

Обстеження проводилося 06.11.2020 р.
Попереднє обстеження проводилося 27.11.2018 р.
I. Загальна характеристика умов зберігання документів

Площа архівосховища (кв. м):
Архівосховище № 5 -601,8
Архівосховище № 1 — 326,2

Наявність системи кондиціонування та вентиляції повітря (її вид, у неробочому стані.відсутня): відсутня
Наявність вікон: +
Наявність централізованої системи опалення: -

II. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (С) на день обстеження:

Архівосховище № 5 -  16,0
Архівосховище № 1 — 18,5

Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):
Архівосховище № 5 -  13,0, Архівосховище № 1 -  17

Показники вологості (%) на день обстеження:
Архівосховище № 5 -  70,0
Архівосховище № 1 -  46,0

Середньомісячні показники вологості (%):
Архівосховище № 5 -  60, Архівосховище № 1 -  73

III. Біологічний стан поверхонь
3.1. Стіни
Наявність відшарувань фарби чи штукатурки:
Архівосховища № 5 +
перед входом в сховище №1 +
Наявність плям плісеневих грибів:
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Центральний державний архів 
зарубіжної україніки 
(ЦДАЗУ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЦДАЗУ

(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

____________  2020 р.

(МП)
АКТ
від ЗО листопада 2020 р. № 13 
м. Київ 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
та архівних документів

Проведено обстеження архівосховищ, розташованих за адресою:
м. Київ, вул. Солом'янська 24 (кори. II)

Обстеження проводилося 17.11.2020 р.
Попереднє обстеження проводилося 25 червня 2018 р.

I. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв. м):

Архівосховище № 1 -31,6;
Архівосховище № 2 -  30,5;
Архівосховище № 3 (хол II поверху) -  34,7.

Система кондиціонування та вентиляції повітря: -  (у всіх 3-х сховищах) 
Наявність вікон: + (всі три сховища)
Нааявність централізованої системи опалення: + (всі три сховища)

II. Параметри мікроклімату архівосховищ
Температура повітря у сховищі (+°С) на день обстеження:
(показники сухого термометру на психрометрі ВИТ-1)

Архівосховище № 1 -  18,0°С
Архівосховище № 2 -  16,6°С
Архівосховище № 3 -  14,4°С

Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):

Архівосховище № 1 -  19,4°С
Архівосховище № 2 -  19,2°С
Архівосховище № 3 -  14,8°С

Показники вологості (%) на день обстеження:
(відповідно таблиці психрометру ВИТ-1 та урахування різниці в показниках 

вологого та сухого термометрів)
Архівосховище № 1 -  51%
Архівосховище № 2 -  63%
Архівосховище № 3 -  51%
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