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Про заходи щодо забезпечення  

дотримання правил пожежної безпеки  

у Державному архіві Харківської області 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь завідувача відділу матеріально-

технічного забезпечення Державного архіву Харківської області (далі – 

Державний архів) Харченко А.А., колегія відзначає, що пожежна безпека у 

Державному архіві забезпечується шляхом проведення організаційних, 

технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожежі, 

забезпечення безпеки людей, створення умов для негайного виклику пожежних 

підрозділів, тощо. 

Експлуатація архівних будівель здійснюється з урахуванням вимог 

пожежної безпеки згідно з діючими нормативними документами, у тому числі з 

Правилами пожежної безпеки для державних архівних установ України. 

Відповідно до законодавчо-нормативних актів з пожежної безпеки в 

Державному архіві розроблені і затверджені інструкції з пожежної безпеки, 

комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Керівництвом 

Державного архіву, посадовими особами, відповідальними за виконання вимог 

пожежної безпеки та відповідними службами здійснюється постійний контроль 

за їх виконанням. Розроблені плани (схеми) евакуації на випадок пожежі.  

З працівниками Державного архіву при зарахуванні на роботу, а також 

студентами вищих навчальних заходів, які мають проходити практику в 

Державному архіві, проводиться інструктаж з питань пожежної безпеки. 

Загалом, всі працівники архіву двічі на рік проходять інструктажі з питань 

пожежної безпеки.  

Електричні мережі та електрообладнання, що використовується у 

Державному архіві, обслуговує електрик відповідної кваліфікації. Щотижня 

проводяться профілактичні огляди та обстеження технічного стану 

електромереж та електрообладнання архіву.  

Приміщення Державного архіву обладнані первинними засобами 

пожежогасіння в кількості 100 шт. Вогнегасники встановлені з розрахунку не 

менше одного на кожні 50 кв.м. площі і відповідають нормативним вимогам. 

У цьому році було зроблено планову перезаправку вогнегасників у 

кількості 100 шт. 

Будівлі Державного архіву забезпечені протипожежним водопостачанням 

згідно з вимогами нормативних документів. Пожежні крани встановлені в 

доступних місцях — на сходових клітинах будівель архіву. Кожен пожежний 

кран укомплектований пожежним прогумованим рукавом.  

Приміщення архіву обладнані автоматичною установкою пожежної 
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сигналізації (далі - АУПС), яку виведено на пост чергової охорони. Апаратура й 

обладнання, що входять до складу установки відповідає чинним стандартам і 

технічним вимогам. У цьому році було зроблено заміну акумулятора живлення 

пожежної сигналізації та відремонтовано блок живлення, який входе до складу. 

АУПС експлуатується в автоматичному режимі і цілодобово перебуває у 

робочому стані. Щомісячно інспекторами ВАТ ―Спецавтоматика‖ та ДП 

―Харківспецбезпека‖ проводиться обстеження технічного стану АУПС і 

складаються відповідні акти.  

Отже, Державним архівом здійснено ряд певних заходів, спрямованих на 

забезпечення пожежної безпеки архіву.  

Водночас доводиться констатувати, що залишається невирішеним питання 

оснащення архівосховищ Державного архіву автоматичними установками 

пожежогасіння. Слід відзначити, що вимірювання опору ізоляції силової 

електропроводки та живлячих кабельних ліній у будівлях  архіву в цьому році 

було проведено. Але у зв’язку з дефіцитом фінансування не було зроблено 

перевірку та випробування пожежних рукавів. У Державному архіві на сьогодні 

не має коштів для здійснення цих заходів, тому що нагальною проблемою 

державних архівних установ, в тому числі і нашого архіву, залишається 

питання зміцнення матеріально-технічної бази.  

 

Враховуючи вищевикладене, колегія вирішує:  

 

1. Інформацію завідувача відділу матеріально-технічного забезпечення та 

обслуговування приміщень Харченка А.А. про заходи щодо дотримання правил 

пожежної безпеки у Державному архіві, взяти до відома та використання в 

роботі. 

2. Завідувачу відділу матеріально-технічного забезпечення і 

обслуговування приміщень Державного архіву Харченку А.А.: 

2.2. провести у Державному архіві, за наявності фінансування, перевірку та 

випробування пожежних рукавів; 

 

      Термін виконання: протягом 2016 року 

2.3. з метою посилення пожежно-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання пожежам, розробити план заходів з пожежної безпеки Державного 

архіву на 2016 рік. 

 

Термін виконання: 30 грудня 2015 року 

 

3. Питання про заходи щодо забезпечення дотримання правил пожежної 

безпеки у Державному архіві розглянути на засіданні колегії Державного архіву 

у IV кварталі 2016 року. 
 

      Термін виконання: жовтень 2016 року 

Голова колегії, 

заступник директора архіву               Є.О. Кущ 


