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Про забезпечення пожежної безпеки
архівних установ у літній період
Колегія, заслухавши інформацію інженера відділу планово-економічного та
матеріально-технічного забезпечення про забезпечення пожежної безпеки архівних
установ у літній період відзначає, в корпусах держархіву області для забезпечення
пожежної безпеки встановлені системи пожежної сигналізації, пульти контролю й
керування якими знаходяться в приміщеннях охорони: у корпусі № 1 встановлена у
грудні 2007 року система « СА – 10» з оповіщувачами СРП – 1, СПД – 3.2, ТПТ, у
корпусі № 2 – система «СА – 10 » з оповіщувачами СРП 1, СПТМ-70 та СПД – 3.2.
встановлена у вересні 2004 року. Заплановане підключення пожежної сигналізації
корпусів № 1 і № 2 до ЦП спостереження.
Розроблена загальна інструкція по пожежній безпеці. Встановлені поетажні плани
евакуації у випадку пожежі.
Архівосховища та коридори перших поверхів укомплектовані ручними
вуглекислотними вогнегасниками типа ВВК-1,4(ОУ-2) та ВВК-3,5(ОУ-5). У червні 2013 р.
придбані вуглекислотні вогнегасники типа ВВК-1,4(ОУ-2), які встановлені в читальних
залах. Вогнегасники старої конструкції, не підлягають перезарядці та потребують заміни
на нові. Нові вогнегасники типа ВВК-1,4(ОУ-2) потребують перезарядки. 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 2012 року. Як показали результати перевірки,
захисне заземлення знаходиться у межах діючих норм. Періодичність перевірок
лабораторного випробування електрообладнання складає 1 раз на рік. Чергову перевірку
потрібно було пройти у грудні 2013 р., але вона не проведена.
Постійно проводиться технічний нагляд та ремонт електромережі в приміщеннях
корпусів держархіву. В архівосховищах держархіву 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 та розеток у всіх архівосховищах.
В квітні поточного року проведений інструктаж працівників архіву з питань
протипожежної безпеки. Наступний інструктаж планується провести у жовтні 2015 року.
Наказом директора від 22.02.2008 № 28 «Про створення добровільних пожежних
дружин» в архіві створено дві добровільні пожежні дружини у корпусі № 1 і корпусі № 2.
Для остаточного вирішення проблеми забезпечення пожежної безпеки необхідно
виконати вимоги Припису Державного пожежного нагляду від 17.01.2008 р.(корпус 2), та
від 26.08.2011р. (корпус 1) щодо встановлення сертифікованих протипожежних дверей у
приміщеннях щитової і архівосховищ, пофарбувати зовнішню пожежну драбину,
прибрати перегородки в архівосховищах в корпусі 2, здійснити вогнезахисну обробку
горючих конструкцій дахових приміщень в корпусі 1. Також на виконання припису від

26.09.2011р.(корпус 1) розроблено «План заходів на усунення порушень вимог пожежної
безпеки згідно з приписом від 26 серпня 2011 р. по корпусу № 1 (Васляєва,43)
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2.1. Провести інструктажу працівників архіву з питань протипожежної безпеки.
Термін: жовтень 2015 року.
2.2. Укласти кошторис на заміну та ремонт електропроводки у корпусі № 1
(вул.Васляєва, 43).
Термін: вересень 2015 року.
3. Начальнику відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного
забезпечення Індиковій О.Д. при належному фінансуванні передбачити кошти на:
- підвищення кваліфікації по програмі пожарного мінімуму керівного складу
держархіву області та відповідального за техніку пожежної безпеки;
- придбання 10 вогнегасників.
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