
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
15.10.2014                               м. Запоріжжя                     № 7 

 
 

Про стан підготовки Державного архіву Запорізької області до роботи 
в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр. 

 
Заслухавши й обговоривши інформацію заступника директора 

Пилявської О.Л. колегія відмічає, що відповідно до завдань Запорізької 
облдержадміністрації, Державної архівної служби України у Державному архіві 
Запорізької області приділяється значна увага підготовці та роботі архівних 
установ Запорізької області в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр. 

У Державному архіві Запорізької області видано наказ від 14.08.2014                
№ 50 «Про підготовку архівних установ Запорізької області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2014-2015 років», яким затверджено План заходів 
Державного архіву Запорізької області з підготовки до роботи в осінньо -
зимовий період 2014-2015 років. 

Вищевказаний наказ доведено до начальників архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення Запорізької 
області. У наказі начальникам архівних відділів було доручено взяти до уваги, 
що опалювальний період 2014-2015 років проходитиме в умовах жорсткої 
економії енергоресурсів, у зв’язку з цим вжити заходів в межах компетенції 
щодо стабільного його проходження в будівлях і приміщеннях архівних 
установ, попередження можливих аварій на системах опалення, водо- та 
електропостачання, каналізації. 

Відповідно до плану роботи пожежно-технічної комісії членами комісії на 
даний час проведено три огляди (щокварталу, останній 24.09.2014) 
протипожежного стану приміщень, установок пожежної сигналізації та 
пожежегасіння, систем димовидалення, кондиціювання, протипожежного 
водопостачання, первинних засобів пожежегасіння, електричних мереж і 
електрообладнання та опалювального устаткування, та складені відповідні 
акти. 

У зв’язку з надзвичайною ситуацією природного характеру, яка сталася в 
ніч на 24 вересня 2014 року (буревій) будівлі і приміщення архіву дістали 
пошкоджень. Перелік пошкоджень відображено в акті про здійснення пожежно-
технічного обстеження приміщень і території Державного архіву Запорізької 
області від 24.09.2014. На даний час проводиться робота щодо усунення 
пошкоджень, які спричинив буревій в ніч на 24 вересня 2014 року. 

Проведено підготовчі роботи до опалювального періоду 2014-2015 років: 
створено комісію з перевірки готовності теплового господарства до роботи в 
опалювальний період 2014-2015 років (наказ Державного архіву Запорізької 
області від 14.08.2014 №  4-АГ), до участі в якій запрошено за згодою 
представника Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами 
споживання електричної і теплової енергії в Запорізькій області, затверджено 
заходи з підготовки до опалювального періоду 2014-2015 років (наказ 
Державного архіву Запорізької області від 14.08.2014 №  5-АГ).  

Відповідальний працівник за справний стан і безпечну та економічну 
експлуатацію устаткування теплових установок і мереж пройшов щорічне 
навчання в ТОВ «ЛІГА-НОВА» з отриманням посвідчення про навчання 
ПТЕТУ і М, ППТГ до ОС, ПТБТВУ і ТМ, ПБЕТМУ Е і ТМ. 

АТ «Теплосервіс» проведено повірку теплолічильника та дев’яти 
манометрів (акт від 23.06.2014), ТОВ «Компанія «Стімлайн» проведено 
промивку та опресування внутрішніх систем опалення будинків корпусів 1 та 2 
архіву (акт від 09.07.2014). Акти готовності до опалювально періоду в обох 
корпусах архіву погоджені з представниками теплопостачальних організацій та 
інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і 
теплової енергії. 
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Укладено договір від 01.08.2014 з ТОВ «Захист-техно» на проведення 
робіт з технічного обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей при пожежі, автоматичного газового пожежегасіння, 22-23 
вересня 2014 року проведено планове технічне обслуговування зазначених 
систем. 

Відповідальними працівниками 01.10.2014 було здійснено перевірку 
пожежних насосів на пуск води и тиску пожежних труб в обох корпусах 
Державного архіву Запорізької області. 

Силами архіву проведено поточні ремонти санвузла у корпусу 1, системи 
водопостачання у корпусі 2 архіву, сантехніки до умивальників у корпусі 1 
архіву. АТ «Теплосервіс» проведено повірку лічильників води (акт від 
25.03.2014). 

Відповідно до п. 7.6. Положення про умови зберігання архівних 
документів, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від     
15 січня 2003 року № 6, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України           
04 лютого 2003 року за № 89/7410, з метою своєчасного виявлення плісеневих 
грибів і комах комісією з перевірки санітарно-гігієнічного стану архівосховищ 
Державного архіву Запорізької області проведені візуальні мікологічні та 
ентомологічні обстеження документів та архівосховищ у корпусах 1 та 2; за 
результатами обстежень архівосховищ і документів, які проведено 27.03.2014 
та 09.10.2014, біоуражень документів, а також стін, підлоги, стелажів, коробок 
у архівосховищах корпусів 1 та 2 не виявлено. 

Працівниками фінансово-господарчого відділу Державного архіву 
Запорізької області щокварталу проводиться перевірка справності систем 
вентиляцій та кондиціювання повітря, а разом з правниками відділу зберігання, 
обліку та довідкового апарату постійно проводиться аналіз відповідності 
температурно-вологісного режиму нормативним вимогам в архівосховищах. 

Проведено перевірку наявності, ведення обліку вогнегасників,  
перезарядження заплановано до кінця 2014 року за умови надходження коштів 
на рахунки Державного архіву Запорізької області. Кількість вогнегасників в 
архівосховищах та інших приміщеннях Державного архіву Запорізької області 
відповідає нормативним вимогам. 

Здійснено перевірку стану електромереж і освітлювальних приборів, 
проведені поточні ремонтні роботи в обох корпусах архіву. Виконано комплекс 
робіт з вимірювання опору ізоляції і заміру повного опору кола «фаза-нуль»              
корпусу 1 архіву. ВАТ «Запоріжжяобленерго» проведено пломбування 
електролічильника трансформаторного включення, виконані періодичні 
держповірки електролічильника та трансформаторів струму. 

З працівниками Державного архіву Запорізької області 08.10.2014 
проведено інструктажі з метою посилення персональної відповідальності за 
користування електроприладами у робочих приміщеннях. 

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. 

Згідно із графіком, який затверджено директором архіву, у квітні цього 
року проведено навчання та перевірку знань з охорони праці, пожежної безпеки 
та техніки безпеки працівників Державного архіву Запорізької області. Перед 
перевіркою знань з питань охорони праці в архіві для працівників організовано 
навчання: лекції, консультації, надано методичні матеріали. Перевірку знань 
проведено у формі іспиту, який проведено 22-24.04.2014. Результати перевірки 
знань оформлено протоколами засідань комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці.  

У квітні ц.р. проведено повторний інструктаж 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.  

У травні ц.р. проведено практичне навчання працівників архіву за 
сигналом «Пожежа». В ході навчання були відпрацьовані навички гасіння 
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умовної пожежі та перевірка боєздатності добровільної пожежної дружини 
Державного архіву Запорізької області. 

У серпні цього року 5 членів добровільної пожежної дружини 
Державного архіву Запорізької області були застраховані ПАТ «Українська 
пожежна страхова кампанія». 

Відповідно до наказу начальника цивільного захисту Запорізької області –  
голови облдержадміністрації від 19.09.2014 № 11 проведено підготовчу роботу 
та 08.10.2014, після доведення учбового сигналу «Повітряна тривога», для 
працівників Державного архіву Запорізької області, відвідувачів та інших осіб, 
які перебували в приміщеннях архіву, проведено тренування (навчання) з 
укриттям працівників в найпростіших укриттях. 

Під час огляду пожежно-технічною комісією Державного архіву 
Запорізької області технічного стану будівель, були перевірені усі віконні 
отвори, входи, сходові марші та інші місця для проведення заходів з їх 
утеплення. На даний час тривають роботи з утеплення приміщень силами 
архіву. 

Фінансово-господарчим відділом проведено перевірку наявності 
комплектів ключів від усіх приміщень в будівлях архіву, звірено 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 Державного архіву 
Запорізької області. 

Відповідно до Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області 
на 2013 – 2015 роки (із змінами) за звітний період 2014 року за рахунок коштів 
обласного бюджету для Державного архіву Запорізької області профінансовано 
послуги територіального підрозділу Державної служби охорони щодо 
цілодобової охорони обох будівель архіву на суму 389912,67 грн.  

Державним підприємством «Запоріжліфт ЕТЦ» проведено огляд ліфта у 
корпусі 1 (акт від 31.01.2014 № 0043 П 14); ТОВ «Запоріжліфтсервіс-5» − 
технічне обслуговування ліфтів корпусів 1 та 2.  

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

До проекту державного бюджету на 2014 рік у бюджетному запиті 
заплановані видатки, виходячи з діючих тарифів у 2013 році, на оплату послуг з 
теплопостачання у сумі 522720 грн., з електроенергії – 96532 грн. Кошторисом 
на 2014 рік затверджені видатки на оплату послуг з теплопостачання у сумі 
462230 грн., з електроенергії – 62300 грн. за рахунок загального та спеціального 
фондів. Станом на 01.10.2014 кредиторська заборгованості за фактично 
спожиту електроенергію і теплопостачання відсутня. 

 
Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області 

 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Стан підготовки Державного архіву Запорізької області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2014-2015 рр. вважати задовільним. 

 
2. Заступнику директора Пилявській О.Л., керівникам структурних 

підрозділів архіву, завідувачу господарства фінансово-господарчого відділу 
Юзвішен Л.Л. забезпечити виконання наказу Державного архіву Запорізької 

області від 14.08.2014 № 50 «Про підготовку архівних установ Запорізької 
області до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років». 

3. Заступнику директора Пилявській О.Л., начальнику фінансово-
господарського відділу – головному бухгалтеру Петренко І.І.:  
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1) забезпечити освоєння коштів на виконання заходів щодо сталого 

режиму роботи Державного архіву Запорізької області в осінньо-зимовий 
період 2014-2015 рр.; 

2) забезпечити своєчасне планування коштів на виконання заходів 

Державного архіву Запорізької області з підготовки до роботи в осінньо -
зимовий період 2015-2016 років. 

 
4. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 17.10.2014 р. забезпечити 

підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.  
 
6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 

директора Державного архіву Запорізької області Пилявську О.Л.  
 
 
 
Голова колегії        О.С. Тедєєв 
 
 
Секретар колегії        А.А. Федько 
 


