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2. KonrpoJrb 3a BLTKoHaHHTM rlboro HaKBy rloKJracru Ha rlepruoro 3acrylrHuKa

lonosu Yrp4epxapxiry Kicils I.M.
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ВСТУП
Комплекс проблем, пов’язаний із впливом біологічних факторів на
збереженість архівних документів, є надзвичайно актуальним для сучасної
архівної практики. Одне із завдань сьогодення для державних архівних
установ України – забезпечення збереженості документів Національного
архівного фонду (далі – НАФ) – значною мірою залежить від матеріальнотехнічної бази архівів. Потенційний незадовільний стан, не витримування
режимів

зберігання

документів

НАФ

через

багаторічне

недостатнє

фінансування державних архівних установ створює серйозну загрозу
пошкодження та втрати національного культурного надбання.
«Рекомендації

щодо

проведення

заходів,

спрямованих

на

знешкодження біодеструкторів і профілактику біоуражень архівосховищ та
документів державних архівних установ» (далі – рекомендації) укладено за
результатами досліджень мікробіологічного та ентомологічного стану
архівосховищ та документів державних архівних установ, що його проводили
наукові співробітники Українського науково-дослідного інституту архівної
справи та документознавства (далі – УНДІАСД) упродовж 2015–2018 рр., а
саме:
Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду :
звіт про наук.- дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД;
керівник роботи Л. В. Дідух. – Київ, 2015. – 71с.;
Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду :
звіт про наук.- дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД;
керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко, С.
Ю. Алексєєв. – Київ, 2016. – 48 с.;
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Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду :
звіт про наук.- дослід. роботу з актами обстежень державних архівних
установ та рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на
знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і
документів державних архівів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ;
керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко. –
Київ, 2017. – 130 с.;
Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду :
звіт про наук.- дослід. роботу з актами обстежень державних архівних
установ та рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на
знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і
документів державних архівів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ;
керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко. –
Київ, 2018. – 114 с.
Аналітичний огляд емпіричних даних, отриманих за результатами
моніторингу збереженості документів Національного архівного фонду у 2015
– 2018 рр., з рекомендаціями щодо покращення фізичного стану документів /
Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства; виконавці: Л.В.Дідух (науковий
керівник), О.Г.Гула, В.О.Кітам. – Київ, 2019. – 188 с.
У

рекомендаціях

враховано

відповідні

вимоги

вітчизняних

нормативно-правових актів:
Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII (зі змінами);
ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги;
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ДСТУ 7361:2013 Відеодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги;
ГСТУ 55.001-98. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання
Національного архівного фонду. Технічні вимоги;
ГСТУ 55.002-2002. Фотодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги;
ГСТУ 55.003-2003. Кінодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги;
Положення про умови зберігання документів Національного архівного
фонду, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 02 березня
2015 р. № 296/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 березня
2015 р. за № 250/26695;
Порядок здійснення контролю за дотриманням строків зберігання
архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх
обліку, а також доступу до документів національного архівного фонду
архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами
приватного права, затверджений наказом Державного комітету архівів
України від 30 липня 2007 р. № 113, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 03 грудня 2007 р. за № 1331/14598 (зі змінами);
Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України
від 18 червня 2015 р. № 1000/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 22 червня 2015 р. за № 736/27181;
Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом
Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 р. № 656/5, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116 (зі змінами),
тощо,
а також методичних документів та інших матеріалів з профільних
питань (перелік таких документів та матеріалів наведено у Додатку 1).
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Рекомендації призначено для використання в практичній роботі
державних архівних установ, а також підготовки на його основі відповідних
галузевих нормативно-методичних документів.
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1 КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ
ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ ВПРОДОВЖ
2015 – 2018 РР.
1.1 Загальна характеристика моніторингу
З 2015 р. і до тепер УНДІАСД здійснює щорічний комплексний
моніторинг стану збереженості документів державних архівних установ
України та надає рекомендації архівам, які обстежуються, щодо заходів,
спрямованих на знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень
архівосховищ та документів.
На

основні

положень

методики

проведення

превентивних

та

профілактично-контрольних заходів для захисту документів НАФ від
біодеструкції, розробленої співробітниками УНДІАСД у 2013 р. [Вплив
біологічних

факторів

на

збереженість

архівних

документів:

метод.

рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад.: Л.В.Димитрова, В.О.Кітам,
О.В.Мельниченко, Н.М.Христова, – К., 2013. – 43 с. (схвалено нормативнометодичною комісією Укрдержархіву, протокол № 6 від 27.12.2013р.)] за
низкою

параметрів

проводилося

дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного стану архівосховищ та окремо обраних документів
державних архівів. Так, було здійснено оцінку мікроклімату архівосховищ, їх
загальний мікробіологічний та ентомологічний стан, а також проведено
вибіркове дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівних
документів. Отримані результати оформлено у вигляді актів обстеження із
рекомендаціями щодо методів покращення загального стану архівосховищ та
окремих документів. За цією методикою обстеження кожного державного
архіву повинно відбуватися двічі на рік – восени, перед опалювальним
сезоном та весною, після його завершення. Через недостатнє фінансування
НДР, зокрема для здійснення відряджень до державних архівів областей, а
також через відсутність в УНДІАСД окремого лабораторного приміщення
обстеження державних архівних установ за визначеною схемою не
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проводилося. Частіше оглядалися ті архівосховища і документи державних
архівів, що розміщуються територіально ближче до УНДІАСД. Таким чином,
огляд окремих архівів проводився два рази на рік – на початку
опалювального сезону та після його закінчення, а інших – один раз на рік або
взагалі один раз на кілька років.
За період 2015–2018 рр. було здійснено 34 обстеження державних
архівних установ.

1.2 Методи дослідження мікробіологічного та ентомологічного
стану архівосховищ та документів державних архівних установ
Загальні

підходи

та

дії

під

час

проведення

дослідження

мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів
державних архівних установ є наступними.
Під час обстеження архівосховища в першу чергу необхідно оцінити
загальний стан приміщення, в тому числі характеристики мікроклімату
(температура, вологість, наявність та функціональність вентиляції повітря
тощо). Під час огляду звертають увагу на наявність вологих чи пліснявих
плям та відшарування штукатурки/побілки/фарби, а також на сліди
відмокання та здуття покриттів підлоги. Характерними ознаками наявності
грибкового зараження є розпушення та «вигортання» назовні шару фарби,
побілки та/чи штукатурки на стінах та стелі в місцях підтікання.
Для виявлення зараженості архівосховища комахами оглядають вікна,
підвіконня, підлогу біля вікон, під стелажами та шафами, системами
опалення, плінтуси, меблі та освітлювальні прилади, потім – стелажі та
коробки, в яких зберігаються архівні документи. Характерними ознаками
зараження архівосховища комахами є скупчення імаго, личинок, слідів їх
перебування, а також наявність на дерев’яних частинах обладнання,
стелажах,

коробках

дрібних

круглих

отворів,

бурового

борошна,

екскрементів. Варто зазначити, що виявлення літаючих комах у приміщенні
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архівосховища потребує ретельного огляду шаф та коробок з метою
визначення їх джерела та подальшого обов’язкового моніторингу появи
нових комах на

протязі кількох

місяців

та

невідкладної обробки

інсектицидами архівних матеріалів.
Під час обстеження архіву крім огляду власне архівосховищ,
обов’язково

оглядають

приміщення,

розташовані поруч

з

ними

та

реставраційні лабораторії.
Обстеження архівних документів проводять одночасно з відповідними
архівосховищами. В першу чергу обстежуються документи з наявними
ознаками біологічного зараження, плямами, слідами намокання, крихкими
краями тощо. Також варто звернути увагу на відреставровані архівні
документи та/чи справи. Крім того звертають увагу на документи, що мають
шкіряні палітурки, а також надійшли на зберігання до державної архівної
установи впродовж останніх двох-трьох років.
У неопалюваних архівосховищах з підвищеною вологістю повітря або
різкими коливаннями температури та вологості обов’язково переглядають
архівні документи, що зберігалися на нижніх полицях стелажів чи біля стін.
Відбір зразків для дослідження наявності та міри біологічного
ураження в приміщеннях архівної установи проводять в наступному порядку:
пил з полиць при вході та дальніх кутах приміщення, решітки вентиляції (за
наявності), поверхня коробок та документами із слідами ураження чи
підозрою на таке ураження. Часто є необхідним відбір зразків з робочих
місць архівістів та реставраторів.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

БІОДЕСТРУКТОРІВ

І

АРХІВОСХОВИЩ

ДОКУМЕНТІВ

ТА

ЩОДО

ЗНЕШКОДЖЕННЯ

ПРОФІЛАКТИКИ

БІОУРАЖЕНЬ

ДЕРЖАВНИХ

АРХІВНИХ

УСТАНОВ

2.1

Перелік

заходів

щодо знешкодження

біодеструкторів

в

архівосховищах
Біологічні деструктори – це мікроорганізми і продуковані ними
ферменти направленої на руйнування речей природного походження дії.
Заходи щодо знешкодження плісняви
У ході обстежень архівосховищ та обраних документів державних
архівних установ було встановлено, що основні біопорушення стін, стелі,
підлоги,

а

Cladosporium

подекуди
sp.

й

стелажів

Представники

спричиненні

цього

роду є

мікроміцетами
одними з

роду

найбільш

розповсюджених на землі видів плісняви. Характеризуються здатністю
біодетерувати фарби, шпаклівки та інші подібні оздоблювальні матеріали.
Можуть рости та функціонувати на поверхні металевих повітроводів (за
наявності пилу та сконденсованих краплин вологи). Зазначена пліснява
становить небезпеку для здоров’я людини через високу токсичність спор і
здатна спричиняти різноманітні запалення та алергічні реакції на шкірі,
слизових оболонках, в легенях. Однак, вплив представників цього роду на
паперові носії інформації майже відсутній або опосередкований.
Обстеження архівних документів проводилося вибірково, враховуючи
наявність підозрілих плям чи слідів на оправах, чи внутрішніх аркушах
справ.

Найчастіше

причиною

біодетерації

документів

виступають

представники плісеневих грибів роду Chaetomium. На папері її діяльність
проявляється у вигляді жовтуватих плям та біло-попелястих слідів (спори
даної мікроміцети, часто плутають із залишками дусту). В першу чергу
представники роду Chaetomium уражають вологий папір, що є особливо
небезпечно в приміщеннях із підвищеною вологістю. Розростання цієї
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плісняви на паперових документах призводить до високої ламкості аркушів,
відшарування

друкарської

фарби

тощо.

Спори

представників

роду

Chaetomium становлять значну небезпеку для здоров’я людини, оскільки
викликають запалення шкіри, слизових оболонок, спричиняють численні
алергічні реакції та часто є причиною захворювань дихальних шляхів та
легень.
Документи
рекомендується

з

виявленими

обробити

живими

колоніями

ультрафіолетом

та

Chaetomium

підсушити

sp.

в окремому

приміщенні (наявність живих грибків вказує на зайву вологу в самому папері
документів). За наявності сильних уражень, такі місця можна обережно
обробити ватними тампонами змоченими в перекис водню. Підсушені та
оброблені ультрафіолетом документи рекомендується додатково обезпилити,
щоб позбутися залишків спор та грибків.
Також

документи,

Chaetomium sp.,

в

необхідно

яких

було

ретельно

виявлено
підсушити,

сліди

зараження

наприклад,

під

ультрафіолетовою лампою (5–8 годин буде достатньо для знищення активної
плісняви із збереженням типографської фарби) та обезпилити пилососом
(бажано із водяним та/чи HEPA фільтром, щоб не допустити подальшого
розповсюдження спор із вихідним повітрям).
Варто зазначити ще й збільшення частоти зараження архівних коробок
та папок пліснявими грибками роду Penicillium. Загалом вражаються
обкладинки та корінці папок, виготовлені із штучної шкіри. Представники
цього роду майже не пошкоджують паперові носії інформації, проте їх спори
можуть викликати алергічні реакції, запалення шкіри та слизових оболонок.
Заражені пліснявою приміщення та обладнання доцільно щоденно
обробляти ультрафіолетовим промінням (пересувні системи дозволяють
рівномірно обробити всі поверхні, в тому числі стелажі, підлогу, стелю
тощо). Така обробка дозволяє значно зменшити, а подекуди й повністю
позбутися зараження міксоміцетами. Звичайно УФ шкодить паперовим
носіям, але в значно меншій мірі ніж пліснява.
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Плісеневі гриби, виявлені на оправах справ, стелажах, пакуванні
(коробках) необхідно обробляти розчином перекису водню, який ефективно
знешкоджує не лише живі клітини грибів, але й їх спори і має мінімальний
вплив на людину. В деяких випадках така обробка повністю вбиває гіфи та
спори грибів і запобігає повторному ураженню, що було підтверджено в ході
повторних досліджень.
Часто відсутність робочої системи вентиляції та вікон не дозволяє
провести обробку приміщення архівосховища окисом сірки (сірчана шашка)
чи парами формальдегіду. Тому рекомендується провести обробку уражених
грибком стін дезінфікуючими розчинами. Можна використати розчин
перхлорної кислоти (розчин «Сантрі» з оприскувачем).
З метою зниження кількості грибкових спор та пилу в повітрі
приміщень

архівосховищ

прибирання

із

необхідно

застосуванням

періодично

антисептиків.

проводити

Приклади

вологе

дезінфікуючих

препаратів для обробки приміщень:
-ТОВ «ІНТЕРДЕЗ» (Україна): САНІКОН
-BALTIACHEMI (Естонія): ДЕЗЕКОНОМ; ФАН.
-ДП «Глобал Хім Україна»: Chemisept QUAT; Septoforce.
-НВО "Фармакос" (Україна): Хлорантоін; Біомой.
-ТОВ «Гігієна-Мед Стерил»: «Астрадез® - НУК»; «Брілліант»;
«ДЕЗаль»; «Дезамін»; «ДЕЗанідін»; «Брілліантовий рай»; «ДЕЗхлор».
-ТОВ Милам та/чи ТОВ PRO Service: Сантрі-гель (розводити 1:10-20
при митті приміщень).
Важливе значення має обезпилення документів, де виявлено уламки
грибкових гіф та спор, а також просушування документів з надмірно
зволоженими паперовими носіями.
Тим архівам, де були виявлені біодеструктивні ураження стін, стелі,
підлоги, рекомендовано провести ремонт уражених ділянок з застосуванням
будівельних протигрибкових розчинів.
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Питання щодо встановлення вентиляційних систем та регульованих
опалювальних
уражених

систем,

грибами

відновлення

та

непрацюючої

лишайниками

вентиляції,

приміщень,

заміну

ремонт

ураженого

обладнання, забезпечення гідроізоляції тощо архіви не в змозі вирішити через
відсутність належного фінансування, що не дозволяє їм у повній мірі
забезпечувати відповідні умови зберігання документів, призводить до їх
пошкоджень, руйнування і можливої подальшої втрати.
Заходи щодо знешкодження комах
Середовищем розмноження комах в архівосховищах є палітурки справ,
проклеєні тваринним та рослинним клеєм, залишки продуктів та мертвих
комах, спор плісеневих грибів. Найчисельнішими шкідниками для архівних
документів з паперовою основою є жуки-шкіроїди. Як поживний субстрат
личинки шкіроїдів використовують папір і ушкоджують його механічно,
забруднюють

своїми

екскрементами

точильники

живляться

та

переважно

шкурками

деревиною,

личинок.

Жуки-

пошкоджуючи

в

архівосховищах, головним чином, стелажі. Необхідно відмітити зараження
дерев’яних стелажів точильником меблевим (лат. Anobium punctatum, нар.
«шашель»). Головною рекомендацією в цій ситуації стала заміна старих
стелажів новими, обробленими спеціальними засобами.
Основними

комахами-шкідниками,

що

становлять

загрозу

для

документів з паперовими носіями є личинки жуків – хлібних точильників
Stegobium paniceum. Вони не виводять своїх ходів на поверхню, а тому на
початкових стадіях ураження виявити їх практично неможливо. Жук-хлібний
точильник здатен довгий час залишатись непомітним та завдавати значної
шкоди архівним документам. Уражені документи рекомендується ретельно
обробити дезінсектантами, сірчаною шашкою або спеціальними аерозолями
(Raid, тощо). Крім того, потаємний характер розмноження та розвитку цих
комах потребує ретельного огляду архівних коробок навколо заражених
документів з метою ранньої профілактики та дезінсекції Також варто
протягом року ретельно оглядати коробки з архівними документами, які
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знаходяться біля уражених комахами, з метою попередження зараження та
вчасно провести повторну дезінфекцію у разі необхідності.
Пошкоджують архівні документи також личинки молі (гусені), які
утворюють довгі ходи у волокнах паперу, пергаменту та харчуються ними.
Личинки вигризають місця на папері точно по контуру плями органічного
походження, наприклад, від масла. Сліди молі легко ідентифікуються – це
вигризені отвори значних розмірів. Ці комахи становлять особливу небезпеку
для олійного живопису, зокрема для картин. Необхідно звернути увагу на
зараження, максимально ізолювати заражені речі та обробити уражені
приміщення аерозольними засобами проти молі (Raid для літаючих комах,
Raid проти молі або інші високоефективні препарати).
2.2 Профілактичні дії для запобігання біоураженням архівосховищ
та документів НАФ
Основною

причиною

різкого

росту

плісняви

в

приміщеннях

обстежених архівосховищ є відсутність або непрацездатність систем
вентиляції та спричинена цим висока вологість. У зв’язку з цим
рекомендується замінити виведені з ладу вентилятори та/або встановити
віконні чи стінові системи провітрювання. При заміні вентиляції варто
звертати увагу на загальне співвідношення потоку повітря (м3/год) та рівня
споживання електроенергії (так, вентилятор потужністю ~2,2 кВт забезпечить
~9000-10000 м3/год, що дозволить за кілька годин повністю замінити повітря
у всій будівлі), крім того, сучасні системи дозволяють встановлення на вході
вентиляції фільтрів та водяних систем обігріву, що є найбільш ефективним та
економічним. У приміщеннях, де відсутні вентиляційні труби, доцільно
встановити

системи

провітрювання

(віконну,

чи

стінову,

обладнані

фільтрами).
Фактична відсутність систем вентиляції в ряді обстежених приміщень
призводить до надмірних коливань рівня температури та вологості, що може
бути причиною подальшого розвитку зараження пліснявою документів.
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Необхідно відзначити, що використання саме систем вентиляції, а не
кондиціонування повітря, дозволяє зменшити кількість пилу, спор та
залишків гіф у повітрі архівосховищ. Крім того, вказані системи споживають
менше електроенергії.
При відсутності в архівосховищах системи вентиляції, яка дала б змогу
підтримувати оптимальний рівень температури і вологи в приміщеннях та з
метою мінімізації вірогідності розвитку грибкового зараження (особливо в
умовах підвищеного рівня вологості), рекомендується раз на кілька тижнів
проводити обробку сховищ, стелажів, полиць та коробок ультрафіолетовим
опроміненням.

Найоптимальнішим

буде

використання

пересувних

ультрафіолетових ламп. Це дозволить пригнітити можливий ріст та запобігти
розповсюдженню пліснявих грибків.
З метою нівелювання регулярних/сезонних підвищень вологості в
приміщеннях архівосховищ і підмокання зовнішніх стін рекомендується
звернутись до спеціалізованих будівельних організацій для налагодження
водовідведення талих/дощових вод (шляхом водовідвідних рівчаків чи
дренажних

колодязів).

Використовувати

будівельні

матеріали

із

водонепроникними/гідрофобними та протигрибковими домішками.
Рекомендується

постійно

проводити

знепилення

документів

та

приміщень, використовуючи пилотяги із водяними фільтрами, що дозволило
б загалом значно знизити кількість спор та пилу в повітрі та зменшити
вірогідність повторного розвитку грибкових уражень. У зв’язку із наявністю
на тканинних фільтрах вентиляційних систем окремих архівів не тільки спор,
але

й

живих

гіф,

пропонується

їх

також

просочувати

розчинами

дезінфектантів. Деякі документи потребують ретельного знепилення через
високу кількість спор між аркушами (спори Chaetomium sp. є токсичними для
людини).
Для захисту фото- і кінодокументів від впливу мікроорганізмів їх
потрібно обробляти 1%-м спиртовим розчином однієї з таких речовин, як
дінітрохлорбензол, дінітротіоціанбензол, тетраметілтіурамдісульфід (тіурам)
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і 1%-м водним розчином фенолят натрію. Зображення на чорно-білій плівці
при цьому не погіршується. Негативи для захисту від дії мікроскопічних
грибів

рекомендується

алкілбензілдіметіламмонійхлоріда

обробляти
(препарат

0,1–1%-м
Роккал).

розчином

Обробку

можна

поєднувати з гідрофобізацією, що запобігає злипанню негативів.
Для зниження та припинення росту плісняви необхідно щоденно
проводити обробку приміщень ультрафіолетом (пересувні системи дозволять
рівномірно обробити всі поверхні, в тому числі полиці, підлогу, стелю тощо).
Таким

чином,

основними

рекомендаціями,

наданими

архівним

установам, було оновлення систем вентиляції та обробка уражених об’єктів
антисептичними реагентами. Питання щодо встановлення вентиляційних
систем та регульованих опалювальних систем, відновлення непрацюючої
вентиляції, ремонт уражених грибами та лишайниками приміщень, заміну
ураженого обладнання, забезпечення гідроізоляції тощо архівні установи
повинні вирішувати у повній мірі задля забезпечення відповідних умов
зберігання документів, недопущення їх пошкоджень, руйнування і можливої
подальшої втрати.
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ВИСНОВКИ
Вітчизняні державні архівні установи наразі стикаються з потребою
захисту документів від шкідливого впливу біодеструкторів, а також – з
необхідністю знешкодження та знезараження архівосховищ, підтримування
сталого температурно-вологісного режиму в них тощо. Умови зберігання
документів в державних архівних установах є неоднорідні, що обумовлено,
насамперед,

специфікою

особливостями

архівних

клімату та

будівель,

мікроклімату

в

а

також

регіональними

архівосховищах.

Частина

державних архівів розміщується у будинках, що мають різні технічні
характеристики,

конструктивні

особливості,

специфічне

планування,

організацію внутрішнього простору тощо. Більшість сучасних архівосховищ
мають

централізовані

системи

опалення,

що

виключає

можливість

регулювання в них мікроклімату. Наслідком цього стає надмірна сухість
повітря, що призводить до появи комах, які за таких умов виступають
основним фактором біопошкоджень документів. Або в архівосховищах
з’являється загроза підвищення вологості повітря, конденсації вологи та
появи в результаті коливання температури сирих ділянок на стінах, стелі, у
кутках, що сприяє біопошкодженню документів мікроорганізмами.
Тому актуальними залишаються комплексні наукові дослідження із
експериментальною складовою щодо усіх чинників, які впливають на стан
збереженості архівних документів та дотримання оптимальних умов їхнього
тривалого зберігання, а також застосовувані заходи у рамках профілактики
уражень архівосховищ та документів.
Протягом 2015–2018 рр. УНДІАСД проводив огляд архівосховищ та
документів державних архівних установ України для виявлення ключових
проблем у процесі забезпечення умов збереження документів. При цьому
здійснювався забір біопроб методом взяття липкою стрічкою та проводилося
подальше
мікроскопії.

їхнє

дослідження

і фотографування

методом

електронної
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Зазначений моніторинг фактично започаткував формування сучасної
вітчизняної системи біозахисту та профілактики біоуражень архівосховищ та
документів державних архівних установ.
Результати моніторингу оформлювалися у спеціальні акти обстеження.
Їх було проаналізовано за такими параметрами:
- параметри мікроклімату архівосховища (середньомісячні показники
температури повітря і вологості);
- біологічний стан поверхонь (стіни, стеля, підлога, стелажі, шафи,
архівні коробки – наявність плям плісеневих грибів, сліди комах чи
гризунів);
- мікробіологічний стан (повітря архівосховища, архівних документів –
наявність життєздатних мікроорганізмів, види культур грибів (бактерій),
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту));
-

ентомологічний

стан

архівосховища

та

архівних документів

(наявність живих комах (місця їх локалізації), наявність личинок комах).
Було виявлено низку проблем, спільних для усіх державних архівних
установ, а також особливості стану архівосховищ та документів кожного
окремого архіву. Найбільше на мікробіологічний стан обстежених приміщень
та окремих документів впливала наявність та ефективність роботи системи
вентиляції повітря та системи опалення (як централізованих, так і суміщених
із вентиляційною системою), часто малоефективних чи взагалі непрацюючих.
З метою усунення загрози появи та поширення грибкових спор архівам
надавалися

рекомендації

зі

встановлення

системи

вентиляції

або

ремонтування виведених з ладу з обов’язковим застосуванням фільтрів. Усі
надані державним архівним установам рекомендації враховували їхні
технічні та фінансові можливості. Більшість із них вони мали змогу виконати
самостійно

(провітрювання,

просушування,

обробка

документів

приміщень ультрафіолетом та розчином перекису водню, тощо).

та
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Повторне обстеження показувало, що такі методи є дієвими і
дозволили значно зменшити шкідливий вплив біологічних факторів на стан
збереження архівних документів.
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ДОДАТОК 1
Нормативно-правові документи, стандарти,
методичні рекомендації та інші матеріали
Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII (зі змінами).
Положення про умови зберігання документів Національного архівного
фонду, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 02 березня
2015 р. № 296/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 березня
2015 р. за № 250/26695.
Порядок здійснення контролю за дотриманням строків зберігання
архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх
обліку, а також доступу до документів національного архівного фонду
архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами
приватного права, затверджений наказом Державного комітету архівів
України від 30 липня 2007 р. № 113, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 03 грудня 2007 р. за № 1331/14598 (зі змінами).
Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України
від 18 червня 2015 р. № 1000/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 22 червня 2015 р. за № 736/27181.
Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом
Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 р. № 656/5, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116 (зі змінами).
Програма здійснення контролю за наявністю, станом і рухом
документів НАФ на 2009 – 2019 роки, затверджена наказом Державного
комітету архівів України від 10 листопада 2009 р. № 190.
ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги.
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ДСТУ 7361:2013 Відеодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги.
ГСТУ 55.001-98. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання
Національного архівного фонду. Технічні вимоги.
ГСТУ 55.002-2002. Фотодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги.
ГСТУ 55.003-2003. Кінодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги.
Інструкція щодо дезінфекції архівних документів на паперових носіях
методом поаркушної обробки, затверджена наказом Головархуправлінням
при РМ СРСР 30.07.1985 № 273.
Аналітичний огляд емпіричних даних, отриманих за результатами
моніторингу збереженості документів Національного архівного фонду у
2015–2018 рр., з рекомендаціями щодо покращення фізичного стану
документів / Державна архівна служба України, Український науководослідний інститут архівної справи та документознавства; виконавці: Дідух
Л. В. (науковий керівник), Гула О. Г., Кітам В. О. – Київ, 2019. – 188 с.
Режим

доступу:

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/analit_oglyad_empir_data_monitor_doc_NA
F_2015-2018.pdf .
Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів:
метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад.: Л.В.Димитрова,
В.О.Кітам, О.В.Мельниченко, Н.М.Христова, – К., 2013. – 43 с. (схвалено
нормативно-методичною комісією Укрдержархіву, протокол № 6 від
27.12.2013р.).

–

Режим

доступу:

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/mr-

biourazhennya.pdf
Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду:
звіт про наук.-дослід. роботу [Електронний ресурс] / Держ. архів. служба
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України, УНДІАСД; керівник роботи Л. В. Дідух. № 0115U000079. – Київ,
2015. – 71 с. – Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr2015.pdf
Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду:
звіт про наук.-дослід. роботу [Електронний ресурс] / Держ. архів. служба
України, УНДІАСД; керівник роботи Л.В.Дідух, виконавці: В. О. Кітам,
О. М. Гладиренко, С.Ю.Алексєєв. № 0116U003129. – Київ, 2016. – 48 с. –
Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr-2016.pdf
Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду:
звіт про наук.-дослід. роботу з актами обстежень державних архівних
установ та

рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на

знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і
документів державних архівів [Електронний ресурс] / Держ. архів. служба
України, УНДІАСД; керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам,
О. М. Гладиренко. № держ. реєстрації 0117U000038. – Київ, 2017. – 130 с. –
Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr-2017.pdf
Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду:
звіт про наук.-дослід. роботу з актами обстежень державних архівних
установ та

рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на

знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і
документів державних архівів [Електронний ресурс] / Держ. архів. служба
України, УНДІАСД ; керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам,
О. М. Гладиренко. № держ. реєстрації 0118U003217. – Київ, 2018. – 114 с. –
Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr-2018.pdf
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Захист архівних документів від пошкоджень комахами: метод.
рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад.: О.П.Володіна. – К.,
2007. – 30 с. (схвалено нормативно-методичною комісією Укрдержархіву,
протокол

№

1

від

13.03.2007р.).

–

Режим

доступу:

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/mr-zaxust%20vid%20komax.pdf
Захист музейних предметів від пошкодження комахами: метод. рек. /
О.В.Бідзіля, Т.І.Митківська; Нац. н.-д. реставрац. центр України. – Київ:
ННДРЦУ, 2016. – 39 с.
Збереження
Національний

документів у бібліотеках і архівах: Метод. рек.
науково-дослідний

реставраційний

центр

/

України,

Національна парламентська бібліотека України, уклад.: Г.Новікова. –
К., 2006. – 56 с.
Консерваційно-профілактичне і реставраційне оброблення документів
Національного архівного фонду, пошкоджених під час надзвичайних
ситуацій: Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.:
О.П.Володіна, Л.В.Терещук, А.М.Яценюк, Г.А.Шекун. – К., 2006. – 25 с. –
Режим

доступу:

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/mr-konserv-i-restavr-

obroblennya-dok.pdf
Комплексне

обстеження

музейних

приміщень:

метод.

рек.

/

Т.І.Митківська, О.І.Комаренко; Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України.
– Київ: ННДРЦУ, 2018. – 79 с.
Контроль наявності, стану і руху архівних документів та уточнення
облікових документів у державних архівах України: методичні рекомендації /
Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Н. М. Христова, М. В. Ковтун. –
К., 2010. – 26 с. – Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/mrkontrol.pdf
Мікологічне

обстеження

музейних

пам'яток

/

Е.З.Коваль,

Т.І.Митківська ; Нац. н.-д. реставрац. центр України. – Київ : ННДРЦУ, 2014.
– 239 с.
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Мікроклімат музейних приміщень: метод. посіб. / Нац. наук.-дослід.
реставр. центр України, Фонд сприяння розв. Нац. худож. музею України ;
уклад.: В. Б. Довгалюк [та ін.]. – К.: Артанія Нова, 2006. – 108 с.
Методика
рекомендації

оцінювання

/

Держ.

архів.

фізичного

стану

документів:

метод.

служба

України,

УНДІАСД;

уклад.:

А.А.Майстренко, Н.В.Мурашко, Н.М.Христова. – К., 2013. – 108 с. (схвалено
нормативно-методичною комісією Укрдержархіву, протокол № 6 від
27.12.2013р.).

–

Режим

доступу:

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/mr-

otsinka%20fiz%20stanu.pdf
Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці
під час роботи з ушкодженими документами: Метод. рекомендації: [Для
працівників архівних установ] / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН
України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; Уклад.:
О.П.Володіна, Н.М.Жданова, Т.О.Кондратюк. – К., 2005. – 48 с. (схвалено
методичною комісією Державного комітету архівів України, протокол № 6
від 02.11.2004р.). – Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/mrurazhennya-dok-plisenev-grybamy-archivu.pdf

