
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
29.12.2021                              м. Запоріжжя                                       № 3 
 

Про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області  
 

Заслухавши й обговоривши інформацію заступника директора Державного 
архіву – начальника відділу підготовки аналітичних матеріалів та 
документаційного забезпечення Ядловської О.Л. про стан пожежної безпеки у 
Державному архіві Запорізької області, колегія Державного архіву Запорізької 
області відзначає, що відповідно до Законів України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи», Кодексу цивільного захисту України, 
Правил пожежної безпеки для державних архівних установ України, у 
Державному архіві Запорізької області упродовж 2021 року проведені наступні 
заходи. 

Питання забезпечення охоронно-пожежного режиму постійно 
розглядалися на засіданнях колегії Державного архіву Запорізької області,  на 
нарадах у керівництва. Питання «Про стан пожежної безпеки у Державному 
архіві Запорізької області» щорічно (раз на рік) розглядалося на засіданні 
колегії: 19.12.2012, 26.12.2013, 25.12.2014, 23.12.2015, 21.12.2016, 20.12.2017, 
20.12.2018, 26.12.2019, 29.12.2020. За результатами розгляду прийняті 
відповідні рішення. 

Видано накази Державного архіву Запорізької області: 
від 06.01.2021 № 2 «Про забезпечення охоронного режиму та доступу до 

архівосховищ, призначення відповідальних за збереженість документів 
Національного архівного фонду, довідково-інформаційного і бібліотечного 
фонду; 

від 06.01.2021 № 3 «Про призначення відповідальних за пожежну безпеку 
в архівосховищах»; 

від 06.01.2021 № 4 «Про План заходів щодо забезпечення охоронно-
пожежного режиму, надійної експлуатації інженерних мереж та комунікацій 
будівель Державного архіву Запорізької області на 2021 рік». 

від 27.07.2021 № 32 «Про внесення змін до наказу Державного архіву 
Запорізької області від 02.10.2020 № 32 «Про відповідального за справний стан 
і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і 
мереж»;  

від 27.07.2021 № 33 «Про комісію з прийняття з ремонтів 
тепловикористовуючих установок та обладнання»; 

від 02.12.2021 № 48 «Про пожежно-технічну комісію Державного архіву 
Запорізької області». 

Інструкцію про заходи пожежної безпеки в Державному архіві Запорізької 
області (загальнооб’єктову інструкцію) та схеми (плани) евакуації на випадок 
пожежі було переглянуто, оновлено та затверджено директором Державного 
архіву Запорізької області 28.11.2017. Інструкція про заходи пожежної безпеки 
в приміщеннях Державного архіву Запорізької області та схеми (плани) 
евакуації на випадок пожежі є додатками до загальнооб’єктової Інструкції. 
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Інструкцію про заходи пожежної безпеки, до якої додається порядок дій на 
випадок виникнення пожежі, та плани евакуації розміщено на видних місцях у 
приміщеннях архіву. 

Питання забезпечення охоронно-пожежного режиму, стан пожежної 
безпеки у Державному архіві Запорізької області, стан підготовки Державного 
архіву та архівних установ Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий 
період постійно розглядалися на засіданнях колегії Державного архіву 
Запорізької області, на нарадах у керівництва. За результатами розгляду 
прийняті відповідні рішення. 

Між Державним архівом Запорізької області та Управлінням поліції 
охорони в Запорізькій області укладено договір від 14.04.2021 № 01-0012730 на 
здійснення цілодобової охорони будівель архіву, пропускного режиму та 
спостереження за пультами пожежно-охоронної сигналізації.  

Працівниками територіального підрозділу поліції охорони цілодобово 
здійснюється охорона будівель архіву корпусів №№ 1,2 та зовнішнє 
відеоспостереження у корпусі № 1 архіву. 

Сховища архіву корпусів 1,2 оснащені протипожежними дверима (45 шт.), 
протипожежною сигналізацією, у корпусі 1 – системою автоматичного 
пожежогасіння, яка обслуговується спеціалізованою установою.  

На перших поверхах будівель корпусу 1 та 2  та на 5 поверсі корпусу 1 по 
одному розміщені 3 протипожежні щити у повній комплектації. 

ТОВ «Охорона-Престиж» проведено технічне обстеження та ремонт 
системи пожежогасіння (акт від 13.08.2021). 

У червні (корп.1) та грудні (корп. 2) 2021 року ТОВ «Охорона-Престиж» 
було проведено планове технічне обслуговування системи автоматичної 
пожежної сигналізації, системи  оповіщення людей при пожежі, системи 
автоматичного газового пожежогасіння (Автоматична пожежна сигналізація 
ТОЛ-10/100, БЛК-2).  

Щорічно проводяться перевірки наявності, ведення обліку вогнегасників, 
їх діагностика та перезарядження. Дата останнього технічного обслуговування 
(діагностування) вогнегасників, яке проводило Запорізьке обласне 
спеціалізоване ремонтно-будівельне орендне підприємство протипожежних 
робіт (ЗОСРБОППР) – 17.12.2021 (договір на обслуговування від 17.12.2021                 
№ 81). Кількість вогнегасників в архівосховищах та інших приміщеннях 
Державного архіву Запорізької області відповідає нормативним вимогам. 

Проведено підготовчі роботи до опалювального періоду 2021-2022 років:  
підготовлено наказ Державного архіву Запорізької області від 04.08.2021 

№  34 «Про підготовку архівних установ Запорізької області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021-2022 років»;  

затверджено заходи Державного архіву Запорізької області з підготовки до 
опалювального періоду 2021-2022 років (наказ від 09.08.2021 №  1-АГ);  

створено комісію з перевірки готовності теплового господарства до роботи 
в опалювальний період 2021-2022 років (наказ від 09.08.2021 № 2-АГ), до 
участі в якій запрошено за згодою представника Державної інспекції з 
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії 
в Запорізькій області.  
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Акти готовності до опалювального періоду в обох корпусах архіву 
погоджені з представниками теплопостачальних організацій та інспекції з 
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії. 

Працівниками територіального підрозділу поліції охорони цілодобово 
здійснюється охорона будівель архіву корпусів №№ 1,2 та зовнішнє 
відеоспостереження у корпусі № 1 архіву. 

ТОВ «Запорізький експлуатаційний центр» проведена експертна оцінка 
технічного стану будівлі № 2 Державного архіву (акт від 15.06.2021                            
№ 0010т21). 

Проведено промивку та гідравлічне випробовування внутрішніх мереж 
опалення будівель корпусів №№ 1,2 архіву (акт від 13.08.2021).  

ТОВ «Теплотехнік і Кº» проведено повірки манометрів (акт від 
17.08.2021).  

В Запорізькому обласному центрі охорони праці у вересні 2021 року 
відповідальний працівник архіву пройшов навчання на курсах експлуатації 
теплових установок. 

З працівниками Державного архіву Запорізької області у березні та жовтні 
2021 року проведено повторні інструктажі з питань охорони праці, надання 
першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил  
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих, 
правила користування електроприладами у робочих приміщеннях. 

У грудні ц.р. проведено навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці, пожежної і техногенної безпеки. 

У Державному архіві Запорізької області є в наявності та ведуться журнали 
реєстрації вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового 
інструктажів; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці, пожежної 
безпеки та техніки безпеки для працівників, зайнятих виконанням ремонтних 
робіт, журнал протоколів перевірки знань. 

Члени добровільної пожежної охорони Державного архіву Запорізької 
області були застраховані ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ОРАНТА» згідно з договором від 15.12.2021 р.  

Пожежно − рятувальний підрозділ добровільної пожежної охорони у 
Державному архіві Запорізької області здійснив заходи громадського контролю 
щодо забезпечення належного протипожежного захисту архівних будівель. 

За відповідним договором постійно здійснюється вивезення твердих 
побутових відходів з території навколо будівель Державного архіву Запорізької 
області. 

Здійснені перевірки стану електромереж і освітлювальних приборів, 
проведені поточні ремонтні роботи в обох корпусах архіву.  

Відповідно до плану роботи пожежно-технічна комісія Державного архіву 
Запорізької області на чолі з відповідальними за пожежну безпеку в архіві 
провела щоквартальні перевірки технічного стану будівель архіву, у т.ч. дахів, і 
покрівель, огляди протипожежного стану приміщень, установок пожежної 
сигналізації та пожежогасіння, систем димовидалення, кондиціювання та 
вентиляції, первинних засобів пожежогасіння, електричних мереж і 
електрообладнання, опалювального устаткування та системи внутрішнього 
водогону у Державному архіві Запорізької області, за результатами яких 
складено відповідні акти від 29.03.2021, 24.06.2021, 28.09.2021, 29.12.2021 і 
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проведено 4 засідання пожежно-технічної комісії. Рішення пожежно-технічної 
комісії затверджені наказами директора.  

Працівниками фінансово-господарчого відділу систематично проводяться 
перевірки наявності комплектів ключів від усіх приміщень в будівлях архіву, 
звіряються дані з охоронцями, черговими постів охорони ведуться журнал 
видачі (приймання) ключів від робочих приміщень Державного архіву 
Запорізької області та журнал здавання (приймання) під охорону, зняття 
(приймання) з-під охорони робочих приміщень (кімнат, сховищ) та ключів від 
них. 

Відповідно до Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області на 
2019 – 2021 роки за рахунок коштів обласного бюджету для Державного архіву 
Запорізької області були профінансовані послуги Управління поліції охорони в 
Запорізькій області щодо охорони обох будівель архіву в сумі 1 867 982 грн та 
послуги по діагностиці та перезарядці вогнегасників в сумі 5 114 гривень. 

На виконання заходів Програми матеріально-технічної підтримки 
діяльності органів виконавчої влади в Запорізькій області на 2021-2023 роки за 
звітний період 2021 року за рахунок коштів обласного бюджету для 
Державного архіву Запорізької області були профінансовані видатки на оплату 
послуг загальну суму 474 857 грн, у тому числі: 

- поточний ремонт покрівлі адміністративного корпусу №1 на суму 330 000 
грн; 

- поточний ремонт та пусконалагоджування системи пожежної сигналізації 
та обладнання системи модулем МЦА - GSМ.4 для цілодобового 
спостереження в адміністративному корпусі №1 на суму 18 000 грн; 

- технічне обслуговування системи пожежної сигналізації 
адміністративного корпусу №1 на суму 10 800 грн; 

- поточний ремонт системи зливневого водогону адміністративного 
корпусу №1 на суму 30 200 грн; 

- поточний ремонт навіса над центральним входом адміністративного 
корпусу №1 на суму 48 800 грн; 

- установка і пусконаладка системи відеоспостереження в читальних залах 
адміністративних корпусів №1; №2 на суму 23 142 грн; 

- поточний ремонт освітлення в системі зовнішнього відеоспостереження 
адміністративного корпусу №1 на суму 13 915 грн; 

 
За рахунок коштів спеціального фонду за власними надходженнями, 

отриманими за надання платних послуг, протягом 2021 року проведено оплату 
послуг по:  

- страхуванню 5 членів пожежно − рятувального підрозділу добровільної 
пожежної охорони на суму 3 198 грн. 

- підвищенню кваліфікації з правил технічної експлуатації теплових 
установок і мереж, правил безпечної експлуатації ліфтів, охорони праці на суму 
560 гривень. 

Крім цього, для належного функціонування інженерних мереж електро -, 
тепло -, водопостачання в будівлях архіву, за рахунок власних надходжень були 
придбані розетки, вимикачі, патрони, вилки, щити, провід тощо на загальну 
суму 3 850 гривень. 
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Враховуючи зазначене, колегія Державного архіву Запорізької області 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію заступника директора Державного архіву – начальника 

відділу підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 
Ядловської Ольги про стан пожежної безпеки в Державному архіві Запорізької 
області взяти до відома. 

2. Заступнику директора Державного архіву – начальнику відділу 
підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 
Ядловській Ользі, начальнику фінансово-господарського відділу – головному 
бухгалтеру Власенко Ользі:  

1) забезпечити освоєння коштів на виконання заходів з пожежної безпеки  
відповідно до кошторису видатків на 2022 рік; 

2) забезпечити укладання зі спеціалізованими установами договорів на 
страхування членів пожежно − рятувального підрозділу добровільної пожежної 
охорони. 

3. Заступнику директора Державного архіву – начальнику відділу 
підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 
Ядловській Ользі,  начальнику відділу зберігання, обліку та довідкового 
апарату Білець Світлані:  

1) забезпечити роботу пожежно-технічної комісії Державного архіву 
Запорізької області; 

2) забезпечити систематичне проведення перевірок стану пожежної 
безпеки приміщень архіву, установок пожежної сигналізації та пожежогасіння, 
систем оповіщення, димовидалення, кондиціонування, протипожежного 
водопостачання, первинних засобів пожежогасіння, електричних мереж і 
електрообладнання та опалювального устаткування, складання відповідних 
актів, здійснення заходів з усунення виявлених порушень.  

4. Заступнику директора Державного архіву − начальнику відділу  
підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 
Ядловській Ользі до 05.01.2022 забезпечити підготовку проекту наказу про 
оголошення рішення колегії. 

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора 
Державного архіву Запорізької області Тедєєва Олександра. 
 
 
 
Голова колегії        Олександр ТЕДЄЄВ 
 
 
Секретар колегії        Антоніна ФЕДЬКО 


