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КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАРХІВУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

25.09.15 р. 

 

Про стан забезпечення пожежної 

безпеки держархіву в осінньо-зимовий 

період 

                                                          Миколаїв 

 

 

 

Колегія, заслухавши інформацію інженера ІІ категорії Павлова О.М. про стан 

забезпечення пожежної безпеки держархіву в осінньо-зимовий період відзначає, що що в 

корпусах держархіву області для забезпечення пожежної безпеки встановлені системи 

пожежної сигналізації. 

Протягом 2015 року в спорудах держархіву області виконувались певні заходи, 

спрямовані на утримання стану пожежної безпеки на рівні вимог Правил пожежної 

безпеки для державних архівних установ України та на виконання приписів державного 

пожежного нагляду МНС України. 

Розроблена загальна інструкція по пожежній безпеці. Встановлені поетажні плани 

евакуації у випадку пожежі. Архівосховища та коридори перших поверхів укомплектовані 

ручними вуглекислотними вогнегасниками типу ВВК-1,4 (ОУ-2) та ВВК-3,5(ЩУ-5). 

Вогнегасники старої конструкції, не підлягають перезарядці та потребують заміни на нові. 

Нові вогнегасники типу ВВК-1,4(ОУ-2) потребують перезазярки. Крім цього у корпусі № 

1 передбачена система протипожежного водопостачання, пожежні крани котрої 

встановлені в робочих кімнатах зберігачів фондів та на усіх площадках сходів. Система 

протипожежного водопостачання потребує ремонту. 

Функціонуюче електрообладнання архіву забезпечено захисним заземленням. 

Остання перевірка проведена у грудні 2010 року. За результатами перевірки, захисне 

заземлення знаходиться у межах діючих норм.  

Постійно проводиться технічний нагляд та ремонт електромережі в приміщеннях 

корпусів держархіву. В архівосховищах встановлені електрощити, розподільні прилади 

тільки закритого виконання. 

У корпусі № 1 в архівосховищах встановлені вимикачі і автомати, які зараз не 

випускаються промисловістю. Ізоляція проводки втрачає свої фізичні властивості. 

Потрібно виконати роботи по заміні електропроводки з використанням мідних проводів та 

встановлення сучасних автоматів, вимикачів, розеток у всіх архівосховищах. 

У жовтні 2014 року проведено інструктаж працівників архіву з питань 

протипожежної безпеки. Наступний інструктаж планується провести у жовтні 2015 року. 

Для остаточного вирішенням проблем забезпечення пожежної безпеки необхідно 

виконати вимоги Приписів Державного пожежного нагляду від 17.01.08 та від  26.08.11 

щодо становлення сертифікованих протипожежних дверей у приміщення щитової і 

архівосховищ, пофарбувати зовнішню пожежну драбину, прибрати перегородки в 

архівосховищах в корпусі № 2, здійснити вогнезахисну обробку горючих конструкцій 

дахових приміщень у корпусі № 1. 

 

КОЛЕГІЯ ВИРІШУЄ: 

 

 1. Інформацію техніка ІІ категорії Павлова О.М. «Про стан забезпечення пожежної 

безпеки держархіву в осінньо-зимовий період» прийняти до відома. 

 



 2. Визнати роботу держархіву області по забезпеченню пожежної безпеки 

задовільною. 

 

3. Начальнику відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного 

забезпечення Індиковій О.Д. при наявності відповідного фінансування передбачити 

кошти:  

- на встановлення сертифікованих протипожежних дверей у приміщеннях щитової 

кімнати і архівосховищ; 

 

- на фарбування зовнішньої пожежної драбини; 

 

- на вогнезахисну обробку горючих конструкцій дахових приміщень корпусу № 1. 

 

Термін: до кінця року. 

 

4. Техніку ІІ категорії Павлову О.М. забезпечити: 

 

 4.1. Організацію проведення в держархіві області щорічної перевірки захисного 

заземлення відповідно до діючих норм. 

Термін: до кінця 2015 року. 

 

 4.2. Проведення інструктажу працівників архіву з питань протипожежної безпеки. 

Термін: жовтень 2015 року. 

 

 

 

Голова колегії,  

директор держархіву       Л.Л.Левченко 

 

 

Секретар колегії        О.В.Федорович 

 

 
 


