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Будівля як естетична єдність
Пам’ятка архітектури чи ні – усі будівлі львівського середмістя проектувалися як єдиний витвір мистецтва і мають сприйматися саме такими. Декоративні елементи та орнаменти
повторюються не лише на фасаді, а й в інтер’єрі, складаючи
враження естетично єдиного витвору мистецтва.

На підлозі, в сходовій клітці, над вхідними дверима, під вікнами, на маскаронах, чи навіть на кахлях Вашої печі - всюди
Ви зустрінете однакові мотиви. Тому, знищення навіть однієї
маленької деталі змінює задуманий архітектором вигляд
будинку як єдиного цілого.
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передмова
Нам пощастило народитись та жити в місті, яке несе велику спадщину поколінь.
Це і неоціненний скарб і велика відповідальність. Львів – це місто, яке творили
архітектори з цілої Європи, століттями сюди приїжджали люди звідусіль і вкладали в місто свою душу.
Сьогодні господарями цієї європейської перлини є ми з вами – громада міста
Львова. Ваша власність, про яку ви дбаєте, не закінчується за порогом квартири. Погляньте на сходову клітку: її балюстрада – справжній витвір ковальського мистецтва. Зверніть увагу на орнаментику стін холу, де збереглися ліпнинні
фантазії скульптора чи кольорові орнаменти художника-декоратора. Погляньте
на вхідну браму, вирізьблену безіменним талановитим ремісником. І навіть дверна
ручка чи скринька на листи є маленьким мистецьким твором.
Дуже важливо розуміти цінність усіх, навіть найменших елементів, знати, як
правильно обходитися з кожним з них.
Міська рада підтримує добру ініціативу мешканців, спрямовану на обачне оновлення будинків, впорядкування спільних територій. Спільно з колегами з німецького міжнародного бюро технічної співпраці, котрі передають нам свій досвід в
оновленні історичних міст, ми готові допомогти кожному мешканцю консультаціями та порадами, поділити з вами витрати на виконання робіт. Довідник, який ви
тримаєте в своїх руках, є порадником у цій добрій справі.
Міський голова Львова 					
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Андрій Садовий

1. вступ
Видатні культурні та природні цінності, що включені до Списку світової Спадщини
ЮНЕСКО, є надбанням усього людства. Ансамбль історичного центру Львова та
ансамбль собору Св. Юра визнані універсальною світовою цінністю в 1998 р. та відтоді перебувають під особливою охороною. У Львові розташовано 11% від близько
16.000 пам’яток архітектури місцевого значення та 7% із 3.541 пам’ятки національного значення України . Збереження цієї цінної європейської культурної спадщини
належить до найбільших завдань нинішніх і майбутніх мешканців Львова.
Архітектурний ансамбль Львова – це гармонія вулиць, площ, скверів, будівель.
Вартими збереження є не лише окремі об’єкти завдяки своєму архітектурному
вирішенню та мистецькому вистрою, але й увесь урбаністичний міський ландшафт.
Споруджені талановитими архітекторами будівлі, що оздоблені висококваліфікованими майстрами свідчать про великий творчий потенціал львівських будівничих. Фасади львівських кам’яниць чи окремі філігранні архітектурні деталі є частиною нашої історії. Водночас наше місто – не музей, адже в ньому завжди жили,
працювали, торгували, відпочивали люди. Архітектура несе в собі пам’ять про
минуле і розповідатиме наступним поколінням львів’ян про сьогодення. Тому так
важливо зберегти архітектурну спадщину, кожну її унікальну деталь та передати
нащадкам.
Здійснюючи необачні та непрофесійні ремонтні роботи ми ризикуємо втратити
львівську неповторність.
Цей довідник із облаштування міста пояснить читачеві історичний контекст
архітектурних процесів, допоможе навчитися відповідного ставлення до міста та
його архітектури.
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1.1 навіщо потрібен довідник облаштування міста?

Проблематика
У часи соціалізму більшість історичних будівель занедбали.
Але й після 1991 року в старих кварталах Львова було зроблено декілька фатальних помилок: непрофесійний ремонт
будівель (особливо це стосується декоративних елементів фасадів), встановлення пластикових вікон, недогляд за
системою водовідведення з дахів та балконів, що призводить до сильних пошкоджень і безповоротних втрат історичної архітектури. Використання невідповідних матеріалів та
неправильне поводження з історичною забудовою, спотворюють окремі будівлі і псують історичний вигляд міста в цілому.
Поряд із цими змінами можна спостерігати також певні
процеси, які негативно впливають на стан будівель. Часто
трапляються випадки, коли ці процеси розпочалися ще в
міжвоєнний час:
• використання не за призначенням цілої будівлі чи її частин
призводить до негативних наслідків для її конструктивного стану та естетичного вигляду (до прикладу, промислове
виробництво);
• подальше ущільнення забудови шляхом спорудження
прибудов у внутрішніх подвір’ях;
• самовільне перепланування будівель та окремих приміщень;
• втручання в історичну архітектуру шляхом прокладання
нових інженерних мереж.
Після приватизації помешкань відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19
червня 1992 року (№ 2482-XII), незадовільний стан багатьох
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будинків погіршився. Через незрозумілі майнові відносини та брак спілкування і співпраці між власниками окремих
квартир, необхідні ремонтні роботи, що стосуються приміщень спільного користування будинку (конструкції даху,
сходової клітки тощо), проводять фрагментарно або взагалі
не проводять. Вирішивши розпочати ремонт, часто мешканці
не звертаються за консультацією до архітекторів. Від самого
початку ремонт починається з порушення послідовності
виконання необхідних робіт. Наприклад, замість того, щоб
відремонтувати дах, фарбують фасад.
Внаслідок несправних дахів, сходових кліток, балконів тощо
погіршується стан архітектури історичних пам`яток, а іноді
виникає небезпека для життя та здоров’я мешканців.
Першим кроком для покращення взаємодії між сторонами та комплексного підходу до ремонту став Закон України
«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»
(ОСББ) від 29 листопада 2001р. (Зі змінами, внесеними згідно із
Законом № 3053-IV (3053-15) від 03.11.2005, ВВР, 2006, № 4, ст.60).
ОСББ – єдиний спосіб для власників житлових і нежитлових
приміщень у багатоквартирному будинку спільно володіти,
користуватися та здійснювати управління будинком. Створення ОСББ надає мешканцям можливість самостійно обирати з
кількох альтернатив найкращу пропозицію сервісного обслуговування будинку та прибудинкової території і здійснювати
контроль за якістю надання житлово-комунальних послуг, а
також інтенсивніше залучати кошти міського та державного
бюджетів для проведення ремонту будинку.

Завдання довідника облаштування міста

Сфера дії

Довідник призначений для осіб, які залучені чи зацікавлені
сферами реставрації історичної частини та оновлення міста, і
має на меті дати їм глибше розуміння цих процесів. Насамперед довідник – для мешканців міста, власників та орендарів
нерухомості в історичних будівлях Львова. Також для установ,
інституцій, будівельних та ремісничих фірм. Він має стати
інформаційним джерелом для правильної реставрації та
поточного ремонту як будівель, так і окремих їхніх елементів.
На сторінках цього довідника читачі знайдуть інформацію
про вимоги, які стосуються охорони історичних та архітектурних пам`яток у Львові, у вигляді коротких роз’яснень та
ілюстрацій. Кожному важливому елементу будівлі присвячено окремий розділ.
Для кращого розуміння цінності архітектурної спадщини,
на початку кожного розділу висвітлюються деякі історичні
аспекти та наявні проблеми. Проте найважливішою частиною довідника є рекомендації щодо правильного поводження з будівлею при ремонті тієї чи іншої її частини.
У довіднику Ви знайдете вказівки і поради про те, як потрібно проводити реставрацію та оновлення окремих архітектурних елементів. Від чого краще відмовитись, щоб уникнути
негативних наслідків, які можуть виникнути з часом.
В окремих випадках краще звернутися до спеціалістів. Їхні
контактні дані Ви знайдете на зворотній стороні довідника
або на ст. 74.
Рекомендації базуються на чинних законах (ДБН В.3.2-12004: реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на
пам’ятках культурної спадщини, рішення № 569 від 21.05.2010
«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами
у м. Львові») а також на міжнародних стандартах роботи на
історичних будівлях (наприклад, Венеційська хартія (1964),
чи вказівки для обачної реставрації міста (Берлін, 1984) та ін.).

Часовий аспек т
Довідник із облаштування міста орієнтований насамперед
на історичні будівлі, споруджені до Другої світової війни.

Основну увагу приділено історичному середмістю та великому поясу забудови при розширенні міста з другої половини
ХІХ століття. Тому в довіднику з облаштування міста описано всі архітектурні стилі аж до періоду «сталінського ампіру»
(приблизно з 1950 року). Особливо важливими для міста є
стилі історизму та сецесії, тому вони описані детальніше.
Багато рекомендацій цього довідника підходять для реставраційних робіт як з архітектурною культурною спадщиною,
так і з будівлями та ансамблями інших епох. Головною ідеєю
довідника є обачний та стриманий підхід до реставраційних
та ремонтних робіт будівлі.
Просторовий аспек т
Довідник із облаштування міста стосується території, обмеженої
межами історичного ареалу міста Львова (див. план на ст. 72).

Після визнання Львова культурною спадщиною ЮНЕСКО
держава зобов’язалась охороняти історичну архітектурну
спадщину, вважаючи її збереження пріоритетом.
Термінологічний аспек т
Пам’яткою архітектури є культурна пам’ятка національного
чи місцевого значення, внесена в державний реєстр нерухомих пам’яток України (ДБН A.2.2-6-2008, Додаток Б).

В сферу охорони пам’ятки входить: визначена охоронна
зона навколо пам’ятки, охоронний ландшафт, археологічний
культурний шар, у межах яких діє спеціальний режим їхнього
використання з метою забезпечення сприятливих умов для
збереження пам‘ятки.
Історичний ареал – просторово визначена зона охорони
пам’яток архітектури (див. просторовий аспект, план на ст. 72).
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1.2 Культурна спадщина Львова

Коротка історія будівництва у Львові
Львів пережив понад 750 років бурхливої історії. Місто заснував король Данило Галицький близько 1256 року на найважливішому європейському вододілі. Завдяки своєму вигідному розташуванню – на перехресті торгівельних шляхів місто
одразу почало стрімко розвиватися.
Його обличчя формувалося впродовж восьми століть: архітектурні та мистецькі традиції різних народів, які жили у місті,
постійно поєднувалися з місцевими будівельними канонами. Тому такий багатогранний архітектурний ансамбль і
різноманіття зразків з різних архітектурних епох, мають
велику культурну цінність. Крім того, інженери-будівельники
використовували найкращі технології свого часу. Наприклад,
львівська каналізаційна система до середини ХХ-го століття
вважалася однією з найкращих у Європі.
Стара частина міста донині зберегла типову для середньовіччя чітку структуру планування з ринковою площею в центрі.
Міські мури – частина оборонних фортифікацій – за останні
століття перетворились на бульвари, які оточують середньовічне місто зеленим кільцем.
Давня житлова забудова на околицях міста і фахверкові будинки середмістя не збереглися. Переживши численні
пожежі, вони були остаточно зруйновані великою пожежею
1527 року. Найдавніші будівлі Львова розташовані біля
підніжжя Високого Замку. Це – дві церкви з княжих часів
(ІХ-ХІ століття): церква Св. Миколая та церква Іоана Хрестителя. З готичної епохи збереглася лише Катедра.
Важливу роль для Львова відіграли епохи Ренесансу та
бароко. У цей час постали цікаві сакральні об’єкти – ансамбль
Успенської церкви, Бернардинський монастир, Домініканський монастир та собор Св. Юра, а також сформувався
ансамбль площі Ринок.
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Просторовий розвиток Львова у ХІХ-му столітті відбувався
радіально. Від основного кільця й сьогодні виходять основні
міські артерії, простір між якими щільно забудований. Магістральні вулиці з’єднані між собою вуличками, скверами та парками.
Особливо інтенсивно місто розвивалося у другій половині ХІХ століття, після того, як Львів став столицею провінції Галичина в складі Австро-Угорської монархії. У цей час
стрімко розвивалася будівельна індустрія: виготовлення
цегли, дахівки, штучного каменю, пізніше – залізобетону. Під
впливом європейського історизму та сецесії у Львові, та й в
усій Галичині, споруджують будинки з елементами народного
гуцульського мистецтва – так постає своєрідна й неповторна
гуцульська сецесія.
Перед Другою світовою війною в архітектурі Львова простежується вплив європейських течій: арт-деко та функціоналізму. Однак, подальший вільний розвиток стилів перервала
війна. Згодом місту була нав’язана нетипова архітектура –
«імперський» стиль сталінської епохи, що переважав свого
часу в СРСР.
Зміна соціально-політичних умов після Другої світової війни
призвела до позбавлення власності приватних господарів міської нерухомості, а це спричинило швидкий занепад
міської культури.
Відсутність належного догляду за будівлями та міськими
комунікаціями вподовж 50 років соціалістичного режиму,
стала причиною втрати значних частин історичної забудови
та її неповторних елементів.

Наш внесок у збереження культурної
спадщини
Збереження унікальної історичної спадщини Львова потребує великих зусиль. Цього можна досягти лише шляхом
тісної співпраці. При цьому відповідальність за збереження
несе як міська влада, так і власники та орендарі будівель в
історичній частині міста.
У власників квартир та будинків є не тільки права на житло,
вони також зобов’язані слідкувати за збереженням його у
належному стані.
Квартири та будинки є частиною архітектурного ансамблю, який має бути єдиним цілим. Таким чином, необхідно
визначити конкретні правила, яких мають дотримуватись
власники приватизованих приміщень. Лише так можна
захистити гармонійний розвиток середмістя, одночасно
зберігаючи автентичну субстанцію. Тому іноді приватні інтереси та будівельні проекти повинні відходити на другий план.
Принциповим правилом є те, щоб усі будівельні роботи, які
проводять на пам’ятках архітектури, в межах історичного
ареалу та в буферній зоні (див. карту на ст. 72) були погоджені відповідною установою. В залежності від виду необхідних
ремонтних робіт, визначаються документи, що потрібні для
отримання дозвільної документації. Детальнішу інформацію
Ви можете отримати в інформаційному центрі обслуговуван

Загальна процедура отримання дозволів описана в Постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466
«Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт».
Якщо Ви готові інвестувати в оновлення та реставрацію
Вашого будинку, попередньо перевірте, чи заплановані реставраційні заходи є правильними. На жаль, часто
трапляється так, що мешканці витрачають багато грошей на
виправлення незначних естетичних недоліків будинку, а не
на причини його пошкоджень. Варто пам`ятати, що усунення наслідків неправильно проведеної реставрації вимагатиме додаткових витрат.
Робити інвестиції варто виключно у фахові реставраційні
заходи. Так Ви не лише зробите вклад у збереження культурної спадщини, але й довгостроковій перспективі заощадите
значні кошти.
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2.1 _ Фасади
Фасад – це зовнішня поверхня стіни будинку, яка виконує не тільки важливу
декоративну, а й конструктивну роль, оскільки захищає муровану кладку стін і
забезпечує здоровий клімат у приміщеннях будинку.
Фасади відображають відповідний архітектурний стиль і визначають загальний
вигляд вулиці. Продуманий ансамбль вікон, дверей, балконів, лоджій, рельєфних
поверхонь, пілястрів, карнизів та найрізноманітніших декоративних елементів
виражають творчий задум архітектора. В минулі часи декоративний вистрій фасаду
вказував на функціональне призначення будинку та відображав соціальний статус
його власника.
У старих кварталах Львова, в межах колишніх міських мурів, розташовані будівлі
різних епох, а в історичній частині міста поза середньовічним центром переважають будинки в стилі сецесії та модернізму, а також будівлі часу соціалізму.

ат тик

кронштейн

к арниз

щипець

жолоб
злив
мед а льйон,
оздоблений вінком
фриз
огорож а ба лкону
маск арон
сандрик

ринва

консоль

рустик а
підвіконна тафля
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2.1 _ 	Фасади Історія

XV–XVII століття

Фасад епохи
Ренесансу на
площі Ринок

Фасад із необароковими елементами – багатим
ліпним декором, а
також оформлення скульптурою

Загалом у Львові впродовж століть були чітко відчутні
європейські тенденції в архітектурі, а зі зміною культурної
епохи змінювалося й оформлення фасаду.
В епоху Ренесансу вигляд фасаду житлового будинку повернувся до античних мотивів і мав чітке геометричне членування: був найчастіше тривіконним, триповерховим та завершений аттиком. Поверхня фасаду часто покрита діамантовим
рустом. Декоративні елементи – це різьблені в камені портали дверей та обрамлення вікон, часто використовувались
колони та пілястри. З періоду Ренесансу для декорації активно почали використовувати об’ємну скульптуру та техніку
ґрафіто (видряпаний візерунок на багатошаровому кольоровому тиньку). Основною барвою фасаду часто обирали
насичені кольори – різні відтінки червоного або інтенсивної охри. Дерев‘яні елементи залишали в кольорі деревини, декоративні елементи виконували з природного каменю
(вапняку або пісковику). Скульптурний декор найчастіше був
поліхромним.

XVII–XVIII століття
В епоху бароко декор фасаду змінюється. Він стає пишнішим та багатшим, використовуються вигнуті форми (напр.,
спіралеподібні завитки та орнаменти у вигляді мушель). Над
дверними та віконними отворами дедалі частіше з’являються
вінцеві декори, так само як і лінія фасаду продовжується
аттиком чи фронтоном з об’ємною скульптурою (на кантах
дахів розташовуються окремі скульптури чи цілі скульптурні
групи). Симетрія барокового фасаду доволі чітка, але послаблюється в період Рококо.
Характерними рисами цього періоду також є різні техніки тинькування та природний камінь. В епоху бароко та рококо найчастіше використовували світлі тони: блакитний, жовтий. Елементи ж
ліпнини зазвичай підкреслювали світлішими за основний тонами,
інколи використовували білий. Вікна фарбували білою фарбою,
вхідні двері та дерев’яні галереї в основному залишали в природному кольорі і тільки трішки пігментували.

XVIII–XIX століття

У будівлях епохи
історизму декоративні елементи
виступають з
фасаду з клінкерної
цегли.
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У класицизмі фасад відзначається строгою симетрією. Вхід
акцентований портиком з колонами. Скульптурний декор
епохи класицизму зустрічається як у вигляді об’ємної скульптури, так і декоративних рельєфів (найчастіше на античну
тематику: колони, пілястри, трикутні фронтони). Дедалі рідше
використовується природній камінь. Натомість переважають
багата ліпнина та тиньк.
Фасад будинку з епохи історизму імітує один із попередніх стилів, гіпорбелізуючи його. Це проявляється в надмірі
декору або використанні елементи різних стилів на одному
фасаді. Типові прикраси фасаду в еклектиці – різноманітні декоровані пілястри з капітелями, атланти і каріатиди,
що підтримують балкони, портали з фігурками ангелів-путі,
профільовані обрамлення вікон, а також карнизи з орнаментальним фризом.
Швидкий темп забудови від кінця ХІХ століття спричинив
серійне виробництво декоративних елементів, тому часто
можна зустріти ідентичні декоративні елементи на різних

будинках. Характерним також є використання імітації матеріалів художніми засобами.
Типові кольори класицизму та історизму дуже схожі між
собою. Фасади переважно фарбували в жовтий та охристий
кольори, пізніше – в різні відтінки сірого та сіро-блакитного.
Ліпнину та інші декоративні елементи рідко підкреслювали
кольором відмінним від фасаду. Двері та вікна фарбували
переважно в коричневий або білий, рідше сірий колір. Дубові
двері з багатим декором зазвичай не покривали кольоровою
фарбою, а залишали в природному кольорі.

XIX–XX століття
Сецесійні фасади можна визначити за асиметричністю, наявністю плавних ліній і флористичних орнаментів. Для декорування
фасаду використовували ліпнину, благородні матеріали: позолоту, розмальовану кераміку та декоративну плитку, метал. Декоративні керамічні панно або просто окремі кольорові плитки найчастіше зустрічаються в оздобленні вікон. У Львові така декоративна
кераміка фасадів є унікальною. Характерним для львівської сецесії
є використання металу для декорування фасадів. Крім кованих
балконних перил та дверей, які виконували практичну функцію,
ковані елементи часто відігравали суто декоративну роль – як
кронштейни карнизів чи просто прикраси.
Колористика сецесії в основному базується на природних
кольорах, фасади і декори фарбували в пастельні тони, але
часто зустрічаються жовті та оранжеві фасади. Вікна білі або
зелені, поширеним є також червоно-коричневий колір.
Сецесія змінила не лише тематику ліпних декорів, але й
метод їх виготовлення, стилістику. Скульптура поступово втрачає реалістичні риси, стає дедалі плоскішою, більш
стилізованою. Декоративні рельєфи дуже графічні, більше
схожі на рисунок. Іриси, жоржини, лілії, листя і плоди каштану – характерні для європейської сецесії рослини, які в різних
варіантах та техніках виконання присутні в архітектурі. Для
Львова, окрім них, характерними є маки та соняхи.
У пізній сецесії форми спрощуються ще більше, декор виконується дедалі шляхетніше. Саме в цей час на будинках багатьох
львівських фасадів з’являються роботи визначного скульптора
Зиґмунта Курчинського, створені під впливом Родена.

XX століття
У міжвоєнний період, епоху арт-деко та функціоналізму ще
можна побачити окремі фігурні рельєфи чи сґрафіто, типовими стали трикутні та гострі декоративні елементи (кришталковий стиль). З другої половини 30-х років формується нова
естетична концепція. Вона пов’язана насамперед із новими
будівельними матеріалами і конструкціями, які дозволяють архітекторам експериментувати з об’ємом. Архітектори повністю відмовились від орнаментики та замінили її на
строгі геометричні форми архітектури. Декорування фасадів
обмежувалось застосуванням фактурного тиньку з домішками слюди, тиньку з насічками для торців та обрамлень.
В архітектурі соціалістичного реалізму важливим декоративним елементом стали рельєфи на віконних обрамленнях
та дверних порталах, на які наносили радянські символи. Такі
декори можна побачити на львівських фасадах, на порталах,
карнизах та фронтонах.

Типовий сецесійний фасад з характерним декором
та плавними
формами

Пишно оздоблені
фасадні плитки
з карпатською
орнаментикою

Архітектура
класичного модернізму – геометричні форми та
нові конструктивні можливості заміняють складну
орнаментику.

Скульптури в
епоху соцреалізму
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добре
погано

При всіх видах реставраційних заходів важливо брати до уваги час побудови
конкретного будинку. Найважливішою реставраційною ціллю в даному випадку є
збереження цінного історичного фасаду з усіма його особливостями.
Руйнування стін, а тим самим і руйнування фасадів може мати багато причин, які
тільки підсилюють одна одну. Стан фасадів слід регулярно і старанно перевіряти,
а всі виявлені пошкодження та їхні причини мають усувати спеціалісти. Якщо не
проводити поточного ремонту, то стан фасаду може значно погіршитися, а кошторис на ґрунтовну реставрацію суттєво зрости!

feuchte

ВОЛОГІСТЬ
Про колишню
красу будівлі свідчать
лише віконні
відкоси. Через
запущеність та
вологість будинок
більше не придатний для життя.
Сильні пошкодження фасадного декору через
вивітрення та
неправильне
водовідведення
Плитка на цоколі
не відповідає
історчному зразку
і перешкоджає
природному циркулюванню повітря,
що погано впливає
на будівельні
фізичні параметри
будинку.

Правильно
відреставрований цоколь
будинку з природного каменю
та з урахуванням історичного рельєфного
тиньку
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Проблеми _ Підвищений рівень вологості погано позначається на усіх частинах фасаду. Результати – підвищена вологість повітря, велика різниця температур, шкідливі
викиди відбиваються в першу чергу на декорі фасаду. Якщо
на будинку відсутні стічні ринви чи труби, або якщо вони
нещільні, то волога потрапляє в стіну, тиньк та декоративні елементи. На зиму волога замерзає, а потім знову тане –
це погано впливає на матеріал, внаслідок чого руйнується
весь фасад. Через погане водовідведення чи недостатньо
щільні водопровідні труби вода з каналізації може підмивати фундамент і бути причиною тріщин в кам’яній кладці стін,
пошкоджень штукатурки в цокольній зоні та в зоні першого
поверху.
Рекомендації _ Усунення причини вологи та можливих
солей є передумовою якісної реставрації. Систему водовідведення з даху потрібно ремонтувати негайно, щойно у
ній з’являються якісь пошкодження. Вологу в зоні цоколю
можна усунути, встановивши горизонтальний чи вертикальний засув. Особливо чутливі до вологи консольні елементи фасаду, тому карнизи, підвіконня та вінцеві декори слід
захищати від вологи перекриттям з цинк-титанового сплаву
чи мідної бляхи (їх слід встановлювати щільно й акуратно,
щоб не створювати шпари, через які може протікати волога).

Доглянутий фасад історичного будинку

Добре збережені та відреставровані фасади будинків епохи
Ренесансу та бароко на площі Ринок

ОФОРМЛЕННЯ
Проблеми _ Вигляд фасаду залежить від якості всіх його
елементів. Через низький рівень проінформованості населення
щодо правового підґрунтя, частини історичних фасадів збивають чи сильно змінюють. У більшості випадків причиною втрати
цінних елементів фасаду є брак необхідного догляду.
Крім того, на фасади встановлюють кондиціонери, сателітарні антени, інші технічні пристрої, прокладають комунікаційні
мережі. Вони не лише псують естетичний вигляд фасаду, але
і заважають пішоходам.
Рекомендації _ Автентичні історичні фасади необхідно зберігати з усіма їхніми декоративними елементами,
а втрачені частини слід відновити. Реставрація та реконструкція фасадних елементів вимагає від майстрів високого професійного рівня та відповідних технічних знань і може
проводитися тільки досвідченими спеціалістами. Всі фасадні дверні і віконні отвори мусять бути збереженими в автентичних формі, масштабі та кількості. Важливо провести всі
необхідні будівельні заходи, щоб зберегти весь історичний
матеріал. Під час реставрації слід використовувати лише ті
будівельні матеріали, які є типовими для даної місцевості і
конкретної споруди, або матеріали, які за своїми характеристиками відповідають історичному фасаду. До таких належать:
вапняний розчин, вапняні фарби, дерево, коване залізо.
Зміни на всіх елементах фасаду (а також вікнах, балконах
та ін.), які було проведено неправильно під час попередніх
ремонтів та перебудов, під час проведення реставрації мають
бути виправлені.

При встановленні сателітарної антени
не було враховано історичну
цінність вуличного фасаду та
частково відбито
ліпнинний декор.

Майолікові вставки на сецесійному фасаді;
декоративні
кахлі є особливістю місцевої
архітектури.

При встановленні
пластикових вікон
часто руйнуються віконні відкоси,
що загалом псує
загальний вигляд
історчиного
фасаду.

Добре збережена орнаментика
навколо вікон;
при реставрації декоративним елементам
необхідно приділяти особливу увагу.
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2.1 _ 	Фасади Збереження та реставрація

добре
погано

ТИНЬК

Добре збережений фасад з його
декоративними
елементами

Не рекомендовані термоізоляція історичних
будівель і набризк
на тиньку – при
цьому безповоротно руйнуються фасадні декори.
Про колишню
красу будинку
тут свідчить
лише карниз та
декори під даховою
ринвою.

Спотворений
історчиний
фасад через
його неправильну реставрацію
(термоізоляцію)

16

БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ

Проблеми _ Причиною пошкодження тиньку здебільшого є погане водовідведення з даху або замокання будинку у цокольній ділянці. Це псує не тільки зовнішній вигляд
фасаду, але й становить загрозу для стін. Використання
технічно непристосованих герметичних будівельних матеріалів, як, наприклад, цементний розчин, чи фарба, яка не
«дихає», впливає на будівельні фізичні параметри, оскільки ці матеріали перешкоджають циркулюванню повітря, що
своєю чергою призводить до ще більших пошкоджень.
Зовнішнє утеплення стін змінює членування фасаду, структуру історичного тиньку та місця кріплення декоративних
елементів. Використання легкозаймистих матеріалів при
ущільненні фасаду суттєво знижує вогнестійкість будівлі.
Рекомендації _ Історичні тиньки не обов’язково відновлювати повністю. Їх можна частково відремонтувати і покращити,
використовуючи інші матеріали, які допускають до використання на пам’ятках архітектури. Вони мають бути достатньо
водостійкими, щоб витримувати сильні дощі, проте водночас
повинні пропускати повітря, щоб з приміщень могла випаровуватися волога. Можливе використання спеціальних
реставраційних тиньків у зонах з підвищеним рівнем вологи
та солей.

Доглянутий фасад епохи бароко

заборонено*
yy Руйнування історичних фасадів шляхом оббивання історичних тиньків,
карнизів, віконних обрамлень та декоративних елементів (напр., консолей та
декоративних плиток) або прокладання комунікаційних мереж.
yy Зміна членування історичного фасаду через пробивання нових отворів та
замурування наявних вікон та дверей, через добудови та демонтаж елементів
оформлення будинків (напр., балконів).
yy Використання матеріалів непридатних для історичних будівель (цемент,
набризг, пінопласт та декоративні елементи з нього).
yy Зовнішнє утеплення фасадних стін.
yy Облицювання цоколя будинку не типовими для пам’ятки архітектури
матеріалами (плитка, бетон, плити з не типового для Львова каменю).
yy Зміна автентичної колористики фасаду.
yy Влаштування ролокасет та решіток на вікнах та дверях.
yy Влаштування на вуличних фасадах кондиціонерів та антен, не погоджених
вивісок, витяжок та інших технічних елементів.

КОЛІР
Проблеми _ Невдалий вибір фасадної фарби при ремонті
змінює не тільки вигляд будівлі, а й цілого вуличного ансамблю.
Рекомендації _ Колористика фасаду має базуватися на
результатах досліджень історичних пофарбувань. Окрім
традиційних вапняних фарб для пофарбування історичних
фасадів можна використовувати також силікатні фарби та
фарби на основі силіконової смоли.

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
Усі будівельні заходи необхідно узгоджувати не тільки з
архітектором, а й відповідальною особою в управлінні охорони історичного середовища.
У так званому паспорті фасаду задокументовано вид та
структуру ґрунту під будинком, а також є інформація про
історичний тиньк та колористику. Базуючись на наукових
висновках, визначають кроки реставрації, вибір будівельних
матеріалів, фарб і технік.
Рекомендації базуються на чинних законах (ДБН В.3.21-2004: реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи
на пам’ятках культурної спадщини, рішення № 569 від
21.05.2010 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові»).

* Оскільки двері, вікна, балкони та дахи також визначають
загальний вигляд вулиці, візьміть також до уваги заходи,
описані в розділах 2.2 - 2.5.

Перед реставрацією фасаду було
проведено дослідження фарб і на
її базі розроблено
та затверджено
концепцію пофарбування фасаду.

Правильно оформленний фасад та
вдало підкреслені архітектурні
деталі фасаду
з часу пізнього
бароко

Неправильно
вибрана колористика та різні
концепції пофарбування в окремих
мешканців псують
загальний вигляд
фасаду.

Цокольні зони
часто помилково фарбують в
яскраві кольори,
які не мають
історчиного
підтвердження..
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2.2 _ Балкони та балконні галереї
Балкони, еркери та лоджії є характерними елементами фасадів львівських будинків. Таку кількість різноманітних балконів зі своєрідними оригінальними деталями
не зустріти в жодному іншому європейському місті, а їхнє виконання свідчить про
надзвичайно високий професійний рівень тодішніх майстрів. Художнє оформлення
балконів вплітається в загальний ансамбль фасаду – особливо на фасадах сецесійних будинків: однакові флористичні елементи можуть повторюватися на різних
елементах будівлі, зокрема також і на металевих балконних перилах (див. схему).
Але окрім декоративної функції на фасаді, балкони виконують утилітарну – як
місце відпочинку їхніх власників. Найбільше балкони потерпають від атмосферних опадів, адже вони не захищені дашками. В результаті – через брак необхідного догляду балкони у місті перебувають у дуже поганому стані, а часто навіть
становлять небезпеку для їхніх власників та пішоходів.

ба лконні перила
гірлянд а
металева кована огорожа
ба лясина
ба лконна плита

консоль
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Історія

Балкони
XV–XVIII століття

Металеві ковані
балконні перила з
епохи бароко

Характерні для
класицизму геометричні елементи
балконних перил
та багаті кам’яні
консолі

XVIIi–XIX століття

Історичтичний
балкон з вигнутими у вигляді букви
«S» перилами

Xix століття

Сецесійні балконні перила з
типовим для
сецесії флоральним
орнаментом

Скромно оформлений балкон
класичного модернізму з акцентом
на горизонтальні
лінії
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В епоху Ренесансу балкони на будівлях майже не зустрічались. Перші балкони на житлових будинках з’явилися в
час бароко. Зазвичай вони складалися з вигнутої опорної
кам’яної плити, яка опиралася на декоративні консолі. Характерною рисою львівських барокових балконів є
саме консолі різноманітних форм, прикрашені філігранною
різьбою. Тематика різьби різноманітна: маскарони (пл. Ринок,
25, 36), гірлянди (пл. Ринок, 5, 20), рослинна орнаментика (пл.
Ринок,15), дельфіни, леви, атланти (пл. Ринок 3, 40; Краківська, 24; Вірменська, 13). Поручні зазвичай були ковані з
металу, рідше балясини виготовляли з каменю.

В період класицизму балкони часто були завершенням портика і опиралися на колони. Форма балкону була
здебільшого прямокутна, поручні виконані з витончених
кованиих решіток або балясин. У Львові можна зустріти різні
художні композиції металевих прозорих балконних перил,
які виконані з простих вертикальних і горизонтальних прутів
з викуваними кругами, діагоналями, меандрами та листям
аканту. Кронштейни балконів кам’яні, різьблені. Улюбленим
мотивом різьби львівських класицистичних балконів були
листя аканту та маку.

В час історизму змінюється вигляд балконної конструкції. Консолі вже не виконують несучої функції, а стають суто
декоративними: балкон опирається на залізні балки, які
закривають декоративною гіпсовою конструкцією на каркасній основі з ліпним декором. В епоху історизму набувають
поширення також чавунні консолі. Балконна плита вже не
є суцільно кам’яною, зникають також кам’яні кронштейни.
Форма балконної плити має багато варіантів, крім традиційної прямокутної зустрічаємо півкруг. Балконні перила
набувають різних форм, трапляється традиційна балюстрада, як в епоху класицизму, кована решітка, як у бароко, або
поєднання ліпних і металевих елементів. Орнамент декоративних елементів балкону визначає загальний стиль будинку. Найчастіше – це складна орнаментика, з флористичними
чи геометричними мотивами.

Xix–XX століття
В епоху сецесії металеві балки, на які опирається балкон,
вмонтовані в плиті, тому кронштейни виконують тільки
декоративну роль. До вже звичних форм балкону додається півовал, балконні перила вже не вигинають. Їхній вигляд
знову повертається до прямих ліній. Орнамент декоративних елементів балкону визначає загальний стиль будинку.
Найчастіше це складна орнаментика, з флористичними чи
геометричними мотивами.

XX століття
У модернізмі форма та огорожа балкону набувають шляхетної простоти. Характерний балкон цього часу – прямокутна плита, огорожа з прямими горизонтальними стальними
лініями. Зустіраємо також суцільні, глухі огорожі.

балконні галереї
до XIX століття
Балконні галереї розміщені на дворових фасадах. Більшість
таких галерей виникла тоді, коли до будинку прибудовували туалети загального користування, до яких можна було
потрапити саме через такі галереї. Конструкції опиралися на металеві, кам’яні чи дерев’яні консолі і складалися з
дерев’яних дощок із простими металевими поручнями. У
Львові можна зустріти і зовсім інший тип галереї, яка є притаманною для палацових споруд і є органічною частиною будинку, як напр., у кам’яниці на пл. Ринок № 6 (італійський дворик).

Типове для
Львова внутрішнє
подвір`я з простими балконними галереями,
що відкривають доступ до
квартир в бічних
флігелях.

Xix–XX століття
З ХІХ-ХХ ст. балконні галереї вже почали проектувати як
невід’ємну частину будинку. Вони з’єднували парадну і
задню сходові клітки, забезпечували доступ до дешевших
квартир чи майстерень, або слугували допоміжним входом
до дорожчих помешкань. Такі галереї опоясують дворові
фасади будинків і створюють особливу атмосферу внутрішніх
двориків.

Рідкісна конструкція балконної
галереї
Складні декоративні чавунні литі перила з рослинними
елементами та меандрами з епохи класицизму
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добре
погано

Вчасно проводячи поточний ремонт, можна запобігти багатьом суттєвим руйнуванням. Вживайте необхідні заходи доки не пізно, і ремонтні роботи не вимагатимуть значних витрат – це стосується не лише балконів, а й решти елементів
будинку.

КОНСТРУКЦІЯ ТА БЕЗПЕКА
Зруйнована і не
придатна для
користування
дерев`яна балконна плита – причиною пошкоджень
був недостатній
догляд та погане
водовідведення.

Деякі чавунні
елементи перил
вже втрачено –
тимчасове фіксування аварійних
елементів псує
загальний вигляд
фасаду.

Пошкоджені
навколишнім
середовищем
консолі через
вологість зазнають корозії,
що псує несучі
конструкції.

Правильно
відреставровані
консолі балкону –
зразкове відновлення зовнішнього вигляду та
функціональності
балкону.
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Проблеми _ Відкриті балкони та балконні галереї постійно
перебувають під впливом зовнішнього середовища і тому
особливо швидко руйнуються. Зношені та несправні системи водовідведення з балконів, велика різниця температур,
морози і талий сніг взимку погано впливають на балконну
конструкцію. Внаслідок цього кам’яні та дерев’яні елементи
можуть відпадати від балконної плити і становити небезпеку
для пішоходів.
Рекомендації _ Всі елементи балконів, лоджій та балконних галерей необхідно регулярно оглядати (після кожного зимового періоду) та проводити поточний ремонт, а за
потребою – фахово їх реставрувати. Частини балкону, чи його
огорожі, які погано закріплені, слід демонтуватита зберегти до часу проведення реставрації. По-перше, переконайтеся, що балкон більше не становить небезпеки для пішоходів, по-друге, збережені частини під час реставрації можна
прикріпити назад. Адже сьогодні в більшості випадків не
можливо виготовити рівноцінну копію втраченого елементу
балкону.
У випадку особливо сильних пошкоджень до ремонтних
робіт необхідно залучити спеціаліста (архітектора, інженера) – лише вони можуть оцінити стан балконів та балконних галерей! Суттєві пошкодження на несучих конструкціях,
парапетах та консолях мають усувати спеціалізовані фірми.

ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ
Проблеми _ Якщо конструкція системи водовідведення побудована неправильно, то вона приймає воду, але не
випускає вологість назовні. Надмірний рівень вологості
може спостерігатися на будівлях з несправною чи відсутньою
гідроізоляцією, а також на металевих та дерев’яних елементах, які покриті неправильною фарбою. Відтак дерево гниє,
метал іржавіє, несучі конструкції будівель послаблюються і
руйнуються. Внаслідок цього балкон стає небезпечним для
користування.
Рекомендації _ Грамотне проведення гідроізоляції балконних плит і лоджій є надзвичайно важливою темою. Дерев’яні
конструкції слід закріпити таким чином, щоб вони добре
відводили воду. Справність системи водовідведення з балконів та балконних галерей, систему гідроізоляції балконних

заборонено
yy Зміна форми та розміру балконів* та балконних галерей.
yy Демонтаж, заміна, чи перефарбування художніх декоративних деталей, напр.
поручнів, парапетів.
yy Монтаж жалюзі, дашків, засклення балконів, чи поділ одного балкону на
кілька.
yy Зміна кольору частини фасаду без загальної концепції та необхідної дозвільної
документації управління охорони історичного середовища.
yy Самовільна добудова додаткових балконів.
* під словом «балкон» в даному контексті ми розуміємо всі його архітектурні різновиди, також лоджії, галереї та відкриті еркери.

плит, місця де вони прилягають до стіни слід регулярно
перевіряти. Після консультації з спеціалістом та відповідальною особою з управління охорони історичного середовища, елементи балкону (зливи, карнизи та ін.), які особливо
сильно зазнають впливу зовнішніх факторів можна захистити бляшаними дашками.
Шар фарби захищає конструктивні дерев’яні та металеві елементи балкону від зношення та передчасного руйнування, тому її стан слід також регулярно перевіряти. Новий
шар фарби можна накладати лише дослідивши історичну
колористику.

Добре збережений ряд балконів – всі архітектурні елементи
створюють
гармонійний
вигляд фасаду.

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
Проблеми _ Дуже часто частини фасаду навколо балконів перефарбовують за власним смаком, не беручи до
уваги загальний вигляд та оформлення будинку. Дашки
та засклення балконів і лоджій псують зовнішній вигляд та
художню цілісність фасаду і спричиняють неприпустиме в
історичній частині міста клаптикове пофарбування фасаду.
Відмежовування частин балконних галерей і «приєднання»
їх до квартири псує загальне враження й обмежує право на
власність інших мешканців будинку.
Рекомендації _ Фарбування балконів та фасадів навколо балкону можна проводити лише на основі історичних досліджень та в
рамках загальної концепції реставрації цілої будівлі, узгоджуючи
це в управлінні охорони історичного середовища.
Балконні галереї для мешканців часто є єдиним шляхом доступу до їхніх помешкань, тому їх не можна заставляти, адже у
випадку аварійних ситуацій вони служать аварійним виходом .

Засклення
історичного
балкону є недопустимим – воно
спотворює історчиний фасад і псує
загальний вигляд
вулиці.
Перила балкону
епохи бароко, які не
доглядали роками,
як наслідок –
прогресуючі пошкодження іржею.

Всі елементи металевих
кованих балконів потребують регулярного оновлення
антикорозійного
покриття.
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2.3 _ Дахи
З вежі Ратуші чи з Високого Замку відкривається чудова панорама і, якщо опустити очі, ми побачимо вже не бруківку, а особливий візерунок міста, орнамент його
дахів. Звісно, ми дивимося на місто з висоти пташиного польоту не щодня, проте
його можна впізнати з першого погляду за його простим, мов рисунок, силуетом
дахів. До найбільш впізнаваних символів належать насамперед вежі церков, але
не менш важливу роль відіграє також поєднання кольорів, форми, нахилів, покрівельного матеріалу дахів на будинках середмістя. Тому серед усіх реставраційних
заходів саме у випадку дахів особливо важливим є комплексний підхід з урахуванням загального архітектурного ансамблю міста.

фронтон

кронштейн
к арниз

д а хівк а
люк арна
гребінь д а х у
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Історія

xvi століття

Ґонтова покрівля
на одній з найстаріших львівських
церков - ц. Іоана
Хрестителя

Репрезентативні будинки на пл.
Ринок історично були покриті
черепицею, інші
власники будинків не могли собі
дозволити в
той час рідкісний покрівельний
матеріал.

Дах з епохи
Ренесансу,
оздоблений
кам`яними скульптурами для
оптичного завершення фасаду
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До великої пожежі 1527 року житлові будинки у Львові
будували з легкозаймистих матеріалів: більшість будинків
були зведені на фахверкових конструкціях, а дахи покриті дерев’яним ґонтом. Перші відомості про глиняну дахівку (черепицю) у Львові походять з 1491 року, коли магістрат
уклав контракт з гончарем Миколаєм на її виготовлення для
покриття катедри.
У трагічній пожежі 1527 року, яка перетворила Львів на
суцільне згарище, вціліли лише Катедра, Ратуша і дім
якогось Івана Бороди, бо були криті черепицею.
Магістрат вимагав будувати будинки з вогнетривких матеріалів: каменю та цегли, а дахи вкривати вогнетривким матеріалом. Саме з цього періоду походить назва будинків у середмісті – кам’яниці.
Відомо, що Вірменська церква мала покриття з кам’яних плит,
а баня була вкрита свинцевою бляхою. Ратуша мала дах з
керамічної дахівки жовтого і зеленого кольору. Більшість
львівських храмів після пожежі дістали покриття зі свинцевої або мідної бляхи. Залізну бляху фарбували у брунатний
або темнозелений колір. Однак, ґонт залишався основним
покрівельним матеріалом ще до останньої чверті ХІХ ст.

Xvi–Xix століття
До середини ХІХ ст. у Галичині керамічну дахівку виготовляли лише вручну. Дахи багатих власників покривали
мідною бляхою, або імпортованою дахівкою, яку привозили з
Чехії або Відня. Після 1861 р., коли до Львова була проведена гілка залізниці, імпорт покрівельних матеріалів до Львова
збільшився, крім дахівки до Львова возили бляху, сланець.
Серійне виготовлення керамічної і глиняної черепиці у Львові
почалося в останньому десятилітті ХІХ ст.. У 1890 році відкрилася керамічна фабрика Івана Левинського, де зокрема
виготовляли кольорову глазуровану черепицю.

Починаючи з епохи історизму дахи виконують ще й декоративну функцію - фронтони та люкарни служать не тільки
для провітрення та освітлення горищ, але й декоративно
завершують фасад.

Форма даху змінювалась залежно від архітектурного стилю
будівлі. Середньовічні кам’яниці мали простий двосхилий
стрімкий дах, з високим щипцем поперек фасаду. Згодом
з’являються аттики та фронтони як продовження фасадних
стін, що візуально закривали дах та служили своєрідним
бар’єром для вогню, як і межові мури (брандмауери). У будинках, де розміщувалися різні підприємства, банки та готелі,
також в пишних житлових будинках конструкція даху почала
також виконувати естетичну функцію. Двосхилі дахи ставали все крутішими, а разом з ними виразнішою у вуличному
просторі ставала ціла будівля.

В кінці ХІХ ст.
дахи презентабельних будівель
стають крутішими, Як бачимо на
прикладі етнографічного музею у
Львові, завдяки
цьому поширилося скульптурне
декорування даху.

XIx–Xx століття
Від середини ХІХ ст. до традиційної форми дахів додаються
«французькі», «швейцарські». На мансардах з’явилися перші
дерев’яні та кам’яні люкарни (дахові вікна), які призначалися для освітлення та провітрення великих горищ. Покрівля
та стійки люкарн були пишно оздоблені та мали чітке членування. Дахи кутових будинків акцентували вежами, на яких
встановлювали флюгери. Найвідоміший флюгер у вигляді
золоченого лева був на вежі ратуші.
Для природного освітлення сходових кліток в будинках
проектували скляний ліхтар, інколи частину даху покривали скляною дахівкою для освітлення горища. Аттики
та мансардні вікна на головному фасаді також є частиною
дахової конструкції і своєрідним декоративним завершенням фасаду.

Xx століття
Водовідведення з дахів здійснювалось за допомогою
жолобів і ринв, прокладених на фасаді. В будинках на зламі
ХІХ-ХХ століть, а особливо в 30-ті роки ХХ ст. починають
застосовувати внутрішнє водовідведення дощових стоків,
при цьому труби розташовують на горищі, а ринви виводять
лише на дворові фасади.
Через брак коштів під час профілактичних ремонтів дахів
у 1970-80-ті роки замість традиційного покриття даху
використовували шифер або інші неякісні матеріали. З
1990-х років таким матеріалом стали профільовані листи
бляхи або металочерепиця.

Природне освітлення в сецесійних будинках
досягалося
шляхом викладення скляної
черепиці, під якою
був світловий
ліхтар – в цьому
будинку скло
ліхтаря повністю
втрачено.

Фото панорами
дахів – різноманіття покрівельних матеріалів,
які не відповідають історичному
образу міста і
не забезпечують необхідного
захисту.
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добре
погано

Попри те, що дах є невід’ємною частиною кожного будинку і забезпечує його
основний захист, йому часто приділяють дуже мало уваги. Нещільний дах та
опади можуть призвести до поганих наслідків: порушення статики та псування
стін всього будинку. Не варто закривати очі на проблеми даху, навіть якщо вони
не помітні з першого погляду. Стан кожного з дахів у середмісті слід регулярно
перевіряти та вчасно проводити поточний ремонт. Проблеми конструкції даху є
дуже серйозним пошкодженням і становлять небезпеку для всього будинку.

КОНСТРУКЦІЯ ТА ФОРМА ДАХУ

Неякісні матеріали, що протягом
останніх десятків
років використовують у Львові
для покриття
дахів, погано
переносять
негоду та швидко
зношуються.
Поки з фінансових
причин їх неможливо замінити, їх
необхідно регулярно перевіряти та
ремонтувати.

Приклад правильної реставрації
даху – використання історичного покрівельного
матеріалу, відновлення коминів
та оригінальної
форми даху

При перебудові історичний
щипцевий дах
замінили на
мансардний. Такі
дії є абсолютно
неприпустимими
в найстарішій
частині міста.
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Проблеми _ Через пошкоджене нещільне покриття даху
руйнується його дерев`яна конструкція. Що своєю чергою
призведе до подальшого руйнування стель, а згодом – і
цілого будинку. Проблема полягає зокрема і в тому, що
зазвичай такі пошкодження виявляють занадто пізно.
Конструктивні та естетичні проблеми виникають при збільшенні дахових приміщень чи добудовах на горищах історичних будинків. Під час пристосування горища для житлових
потреб нерідко не зважають на конструктивні особливості
даху, стан окремих елементів (напр., балок перекриття, які
є дуже важливими під час перебудови дахової конструкції).
Рекомендації _ Не легковажте, виявивши гнилі та поламані частини даху. Ставтеся серйозно до вологи та замокання на стелі та стінах і якомога швидше знайдіть їх причину. Помітивши пошкодження, одразу проконсультуйтеся зі
спеціалістом! При реставрації слід брати до уваги автентичну
форму даху та відновлювати її.
Пристосування горища під житлові потреби у всіх історичних
будівлях в охоронній зоні необхідно узгоджувати з управлінням охорони історичного середовища. Особливу увагу слід
приділити дахам, що виходять на вуличну сторону, оскільки будь-які втручання саме на цій частині покрівлі будуть
найбільш помітними. Враховуючи складність конструкції та
естетичну функцію, яку виконує дах, розбудову горища мають
проектувати та виконувати виключно спеціалісти!
Комини – це характерний елемент історичного дахового ландшафту, їх також слід зберігати, ремонтувати, а при
потребі – реконструювати. Щоб забезпечити стійкість та
стабільність комину, всі ушкодження, як, наприклад, незакріплені камені чи відкриті фуги слід усувати одразу під час
поточного ремонту. За правилами пожежної безпеки, димові
труби під дахом мають бути щільно закритими.

Протягом століть покриття дахів змінювалося відповідно
до економічної ситуації та наявності матеріалів. На сьогоднішній день вигляд львівських дахів балансує між історично обґрунтованими та візуально і технічно недоречними
обрисами.

ДАХОВА ПОКРІВЛЯ
Проблеми _ Незначні пошкодження на дахівці або відсутність кількох плиток черепиці можуть стати вразливим місцем даху і призвести до швидкої втрати цілих
частин дахової покрівлі. При використанні непридатних та
недостатньо стійких будівельних матеріалів (напр., шифер),
та неналежному виконанні будівельних робіт, покриття даху
прослужить менше. Сильні пошкодження вологою виникають ще й через неправильно ущільнені стики прибудови на
дахах (напр., антен).
Рекомендації _ Регулярно перевіряйте всю конструкцію даху.
Закривайте нещільні місця на даху якомога швидше, щоб не
допустити проникнення дощу і снігу та поширення вологи.
Під час ремонту даху при можливості неушкоджену стару
дахівку варто використовувати знову. Для нового покриття
даху слід використовувати дахівку тої самої форми, кольору
і того самого матеріалу, що й оригінальне покриття. Покриття бляхою можливе лише на будинках, які первісно теж були
нею покриті (тут необхідно використовувати оцинковану або
мідну бляху).
Антени і сателітарні «тарілки» можна встановлювати лише
для потреб усіх жителів будинку, і тільки на дворовій частині
даху. Всі місця прилягання необхідно добре ущільнити.
Проекти на ремонтні роботи покриття та конструкції даху
мають складати спеціалісти, а проводити їх повинні спеціалізовані фірми. Всі ремонтні роботи необхідно узгодити з
відповідальними особами в управлінні охорони історичного
середовища міста.

На цих трьох
фото видно
наслідки незначних пошкоджень,
які при вчасному
втручанні можна
було дешево
усунути:
внаслідок відсутніх покрівельних листів вода
роками проникала
в будівлю,...

...і повністю
зруйнувала стелі
кімнат з цінною
ліпниною на
верхніх поверхах...

... і врешті
призвела до її
обвалу . Ремонт
таких пошкождень потребуватиме значних
фінасових затрат
та фахового
втручання.
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ГОРИЩЕ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Вологість пошкодила конструкцію
даху, на дереві
з`явилась небезпечна пліснява.
Будівля перебуває в аварійному
стані, а кошти на
її ремонт можуть
значно зрости.

Такі засмічені і захаращені
горища є прекрасним ґрунтом
для поширення паразитів,
плісняви та різних
грибків.

Розбудоване
горище, яке може
стати красивою квартирою.
Геометрія даху з
вуличного фасаду
була повністю
збережена.
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Проблеми _ Незрозумілі майнові відносини призвели до
того, що ніхто не почуває себе відповідальним за ремонт
та упорядження дахових приміщень. Захаращені горища,
сміття та пташиний послід притягують паразитів, сильно
зростає небезпека пожежі, оскільки дахове приміщення важко провітрити. В найгірших випадках на дерев’яних
елементах з’являються грибки (напр., будинковий гриб, який
уражає дерев’яні частини і з часом спричиняє їх обвал).
Рекомендації _ Утримуйте горища в чистоті, не зберігайте
там сміття, яке притягує шкідників. Перекрийте отвори, через
які на горища можуть потрапити птахи та інші тварини, адже
пташиний послід може зашкодити Вашому здоров’ю. Вентиляційні отвори можна закрити простими ґратами або дротом.

заборонено
yy Будь-яка зміна оригінальної форми та висоти даху (включно з усіма отворами і
надбудовами) на будинках-пам’ятках архітектури.
yy Будівельні або художні зміни на історичних аттиках, фронтонах, мансардних
вікнах, люкарнах та коминах.
yy Використання покрівельних матеріалів, що не відповідають історичним і/
або не є придатними до використання в історичній частині міста, як зокрема
профільована черепиця, шифер, пластик, руберойд та профільована бляха.
yy Розбирання профільованих конструкцій даху, консолей з бляхи чи тиньку.
yy Підключення каналізації до ринв та водостічних труб.

ВОДОВІДВЕДЕННЯ З ДАХУ
Проблеми _ Навіть невеликі дефекти ринв та водостічних
труб стають причиною проникнення вологості у стіну, а потім
і руйнування всієї будівлі. При внутрішньому водовідведенні дощових стоків сховані на горищі водостічні труби дуже
важко перевіряти, тому можливі дефекти часто залишаються непомітними. Занадто пізно виявлені пошкодження даху
можуть викликати великі руйнування, а ремонтні роботи
вимагатимуть щораз більших ресурсів.
При ремонті дахового покриття слід також звертати увагу
на форму і розташування дощових ринв та жолобів, а також
профільовані, інколи оздоблені консолями водостічні жолоби
в яких вони прокладалися.
Рекомендації _ Водовідведення з даху разом зі всіма
з’єднаннями слід регулярно перевіряти, а при необхідності
негайно ремонтувати. Це дешевий та дієвий спосіб запобігти
складним будівельним проблемам! Вчасно прибирайте сніг,
листя і дикорослі рослини з проблемних місць на даху.
Розташування жолобів і ринв має відповідати оформленню фасаду, а прокладати нові ринви слід по кутах будинку і за виступами. Кількість, місце розташування та розміри водостічних труб мають бути розраховані відповідно
до величини даху. Водостічні труби необхідно щільно
під’єднувати до каналізаційних стоків під землею, щоб надійно відводити вологу від стін та фундаментів будинку.

Якщо дощові
ринви не виконують своєї функції,
це може пошкодити конструкції
даху та муровані
стіни. Якщо не
вжити жодних
заходів, то частини конструкцій
можуть відпадати, створюючи
небезпеку!

Часто неправильне водовідведення з даху
можна побачити
неозброєним оком
з вулиці. На фото
на фасаді будинку видно наслідки нещільного
покриття даху.

Правильне
водовідведення
(дощові ринви,
водостічні труби
та ін.) забезпечує
захист від впливу
навколишнього
середовища.
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2.4 _ Вікна
Вікна – один із найважливіших елементів фасаду. Завдяки гармонійним пропорціям, профільованим обрамленням, дерев’яній столярці історичні вікна структурують фасад, надають йому неповторного художнього вигляду, а також розповідають про час спорудження будинку та його архітектурний стиль. У старій частині
Львова збереглося ще багато історичних вікон різних епох та стилів, і цю архітектурну спадщину варто дбайливо охороняти. Історичні вікна виготовлялися з добре
просушеного дерева на дуже високому рівні. Рами та стулки часто декорували різноманітними орнаментами, профілями та різьбою. У місті практично немає
двох будинків з однаковими вікнами, часто на одному й тому ж будинку вікна за
задумом архітектора відрізняються одне від одного. Вікна, різноманіття форм,
розмірів і декорів яких свідчать про художні вподобання будівничих, у той самий
час є утилітарним елементом щоденного вжитку.

карниз

фриз

сандрик

на личник / лиштва
рама
кватирк а
імпост

нащільник / притворна
планк а
ст улк а

віконний злив
к арниз

підвіконна тафля
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Історія

xv–XVIII століття

Вікна епохи
Ренесансу з
дрібним членуванням у поєднанні з
багато декорованим фасадом
з античними
мотивами

Величина та членування вікна спочатку залежали від
можливостей виробництва скла і фурнітури, яке набуло
широкого застосування в XVI-XVII ст.. Вікна склили шматками скла розміром 14х16 см, які з’єднувались за допомогою
свинцю. Саме цим можна пояснити симетричний поділ вікон
та шибки невеликого розміру в епоху Pенесансу. У цей час
вікно розділялось центральним стовпчиком і поперечкою,
творячи хрестовину. Кожна рама притискалась до центрального стовпчика металевою закруткою. Столярка була
кольорова, відповідно до поліхромного вирішення фасаду.
Вже в кінці епохи бароко зникає симетричний поділ вікна
хрестовиною: з естетичних міркувань імпост (горизонтальна планка рами) зсувається вгору, вікна верхнього світла
стають меншими, а нижні стулки – відповідно видовженішими. У цей час на зміну півкруглій планці віконних рам приходять перші профільовані стулки. Вікна обрамлювали пишно
декоровані, профільовані та різьблені в камені відкоси та
лиштви. Тематичні рельєфи часто повторювалися також під
вікнами на декоративних тафлях.

XVIIi–XIX століття

Вузькі класицистичні вікна з
класицистичними
ліпними відкосами

Вікна з епохи
історизму з
дугоподібним
завершенням
і напівкруглою
притворною
планкою
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У класицизмі віконні отвори стають більшими та вужчими, вони прямокутні, з двома стулками та горизонтальною
поперечкою.
В історизмі вікна зберігають пропорції, притаманні попереднім епохам, але членування вікна верхнього світла трапляється дедалі рідше. Частіше роблять кругле завершення вікон (півкруглі та лучкові світлики), які до цього часу
були рідкістю. Притворну планку та центральний стовпець
оздоблюють різноманітними профілями, здебільшого це
імітація античної колони.
У ХІХ ст. почали виготовляти скло більшого розміру (22х30
см), яке вставляли в пази дерев’яного каркасу і закріпляли замазкою. Під кінець XVIII ст. уже почали застосовувати
шибки розміром 50х50 чи 40х40 см.
В цей час також змінюється конструкція вікна, з’являються
стулки, які відкриваються. Стає поширеною столярка білого
кольору.
До кінця ХІХ століття переважають одинарні вікна, в рідкісних випадках на зиму доставляли другу раму, так звані
зимові вікна. Згодом і в громадських будівлях поширилися
подвійні, або так звані коробкові вікна з двома рядами рам.

XIX–XX століття
Сецесія помітно змінює форму вікон. Трапляються вікна з
завершенням у формі півкола, чи підкови, відповідно з криволінійною столяркою. Часто прямокутне вікно має у верхній
частині (світлику) дрібне чи вигнуте дерев’яне переплетення.
Декор навколо вікон багатий, плаский, виконаний м’якими
формами у відкритих композиціях. Зверху чи внизу вікна часто
зустрічаються декоративні майолікові вставки. Сецесія – це
час еркерів зі складними дерев‘яними елементами. Характерними для старої частини Львова є дво- та тристулкові
подвійні вікна. Співвідношення висоти до ширини становить
у них щонайменше 1:1,5 до 1:2. Зазвичай вікна були виразно
вертикально структуровані і мали додаткову горизонтальну
планку. Співвідношення світлика до нижнього вікна становить здебільшого 1:3.
Як у будинках епохи історизму, так і в сецесійних будівлях
вигляд вікон і їхнє столярне виконання відіграють важливу роль для загального вигляду архітектурного ансамблю.
Вікна часто фарбували у два різні кольори (всередині і зовні):
фасадна поверхня рами вікна гармонійно вписувалася в
колористичну концепцію кожного окремого фасаду, в той час
як внутрішні поверхні витримано у світлих тонах. До початку 20-х років ХХ століття вікна фарбували тільки олійними
фарбами.

Сецесійне вікно
з типовими для
Львова вигнутими ромбами в
кватирках

XX століття
Завдяки новим конструктивним можливостям у модернізмі
вікна сильно змінюють розмір і форму. З’являються суцільні
стрічкові та кутові вікна, частіше використовують невеликі
круглі вікна. На зміну типовому для попередніх стилів вертикальному приходить горизонтальний формат вікон. Столярка спрощується, зникають різьба та декор. Важливу роль
відігравали в цей час нові матеріали (перш за все метал)
та конструкції (склопакети), які почали застосовувати для
виробництва вікон.

Типове сецесійне
вікно з флоральним ліпним
декором на
фасаді – завдяки гармонійному поєднанню
двох елементів
вдається досягти
бажаного ефекту.

Вікна з епохи
класичного модернізму – характерними є чіткі
геометричні
форми без складного декоративного оздоблення, підкреслено
горизонтальні
лінії.
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Історичні вікна та їхні дерев’яні елементи мають високу естетичну цінність. Вони
є одночасно і декором, і важливою складовою фасаду, тому їх слід зберігати та
реставрувати. Фурнітура на історичних вікнах здебільшого мала вишукану складну форму, і виготовляли її ексклюзивно для конкретного будинку. На пам’ятках
архітектури припустимі лише вікна історичної форми, оформлення, членування та
колористики і лише в тому місці, де вони початково знаходились на фасаді.
Беззаперечно, вікна відіграють надзвичайно важливу роль для клімату в окремих
приміщеннях і в цілій будівлі. Через відсутність інформації про всі можливості
ремонту історичних вікон та його вартість виникають численні проблеми. Часто
мешканці приймають поспішні рішення про повну заміну історичних вікон. З
пам’яткоохоронних причин не можна надавати переваги виготовленню нових
дерев’яних вікон чи тим паче заміняти їх на пластикові, якщо можлива реставрація
історичних. Будь-які втрати елементів, що мають історичну цінність, у довгостроковій перспективі означають зменшення вартості квартири та будівлі!

РЕМОНТ ТА ПОКРАЩЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ

Власники історичних вікон, на жаль,
усвідомлюють їхні
багатофункціональність та розумні технічні рішення тільки тоді,
коли міняють їх на
пластикові і відчувають брак всіх
їхніх переваг.

Встановлення
зовнішніх пластикових ролокасет
є неприпустимі
рішенням для
історчиної частини міста.
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Проблеми _ Брак догляду, велика кількість шарів фарби,
відсутність ущільнювачів та вплив навколишнього середовища на дерев’яні рами негативно впливають на функціональність вікон і фурнітури.
Рекомендації _ Здебільшого простими та не дорогими
методами майстри зможуть відремонтувати Ваші вікна, не
заміняючи їх повністю на нові. Відреставровані історичні
дерев’яні вікна виконують усі сучасні вимоги щодо якості та
енергозбереження!
Для забезпечення тепло- та звукоізоляції в наявні історичні вікна можна вставити спеціальне ізоляційне скло. Але при
встановленні склопакетів необхідно зважати на будівельнофізичні особливості зовнішньої стіни для того, щоб уникнути
утворення плісняви. Рівень безпеки в квартирах на перших
поверхах можна підвищити шляхом встановлення міцнішого
загартованого скла.
Є й багато інших простих методів, що покращують тепло- та
звукоізоляційні властивості вікон і не псують їхнього зовнішнього вигляду: встановлення зсередини ґумового ущільнювача, скло різної товщини в подвійних вікнах.
Зрештою, так само як і з будь-яким іншим побутовим предметом, щоб забезпечити надійне функціонування, вікнам
необхідний регулярний догляд. Змазуйте металеві завіси
олією, перевіряйте ущільнювачі та зливи, регулярно поновлюйте покриття фарбою.
Якщо шар фарби на вікнах виглядає погано, це зовсім не
означає, що деревина під фарбою також у поганому стані!
Перед тим як фарбувати дерев’яний елемент наново, розтріскану фарбу на вікнах необхідно повністю зняти. Вибір кольору нового пофарбування має базуватися на відповідному
дослідженні історичної колористики і використанні правильних матеріалів.

заборонено
yy Будь-які зміни габаритів віконних прорізів (висоти, ширини) чи замуровування
вікон (про можливі заходи в зоні першого поверху читайте в Розділі 2.8)
yy Руйнування або пошкодження декоративних елементів фасаду, які є частиною
вікон, напр., сандрики, віконні відкоси, декоративні панелі під вікнами та ін.
yy Заміна наявних історичних дерев’яних та металевих вікон на пластикові та
інші неякісні замінники.
yy Кріплення додаткових елементів на вікна, або навколо них, напр. ролокасети,
решітки, маркізи та ін.
yy Фарбування віконних рам, стулок та віконниць непридатними фарбами без
попереднього дослідження історичної колористики та без узгодження з
відповідальними особами з управління охорони історичного середовища.
yy Демонтаж чи зміна художнього вигляду наявних історичних віконниць та
решіток.
yy Заміна наявної автентичної фурнітури чи заміна відсутніх металевих елементів
неякісними копіями.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВІКОН ЗА ІСТОРИЧНИМИ
ЗРАЗКАМИ
Проблеми _ Кількість випадків встановлення пластикових
вікон в історичній частині міста за останні кілька років значно
зросла. Вони псують естетичне враження від цілої будівлі і, окрім втрати цінних за виконанням дерев’яних елементів, спричиняють втрату декоративних фасадних елементів
навколо вікон.
Окрім погіршення естетичного вигляду будівлі, через
встановлення пластикових вікон можуть виникати ще й
будівельно-фізичні пошкодження цілого будинку. Високий
рівень щільності та конструкція пластикових вікон перешкоджають вентиляції, таким чином волога осідає зсередини на
стінах, і, як наслідок, утворюється пліснява.
Рекомендації _ Якщо це необхідно, то нові вікна слід виготовляти тільки дерева. З пам’яткоохоронних міркувань, а також з
огляду на тепло- та звукоізоляцію, рекомендується встановлювати подвійні вікна, в яких принаймні зовнішні стулки
мають відтворювати історичний вигляд автентичних вікон, а
їхні колір, оформлення, декорування, та місце розташування
на фасаді – вписуватися в загальний вигляд будинку.

Копії вікон, які
не можна було
відреставрувати, виготовлені
за історичним
зразком .
Часто для повернення функціональності
історична фурнітура потребує
лише хорошого
очищення.

Нове пластикове
вікно не відповідає оригінальному
історичному, ні
за історичним
членуванням, ні за
матеріалами ні за
профільованими
рамами.
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2.5 _ Вхідні двері та в’їзні брами
Прогулюючись старою частиною міста й уважно вдивляючись у фасади будинків,
важко не помітити надзвичайного різноманіття історичних брам і воріт. Найстаріші збережені двері у Львові походять з ХVІ ст. Поряд із щедро декорованими
дерев‘яними брамами у Львові є багато металевих брам, в основному спроектованих архітектором Іваном Левинським. Кожна брама, кожні ворота гармоніюють із
рештою архітектурних елементів будинку і є індивідуальним неповторним витвором. Крім того, що вони виконують функцію захисту мешканців будинку, вхідні
двері є також візуальним центром фасаду, важливим декоративним елементом,
що визначає зовнішній вигляд будинку. Брами багатоповерхових житлових чи
торгових будинків мають дуже багато варіантів декоративних дерев’яних рельєфів
та скляних шиб із вишуканими залізними ґратами, тож знайти дві однакові брами
у Львові практично неможливо. І вхідні двері, і в’їзні брами визначних споруд
багато обрамлені декорованими порталами з каменю.

світлик

імпост

заск лення

декоративні Ґрати

нащільник / притворна планк а
обв’язк а
к лямк а
профіль
дверна ст улк а

тафля

відбійник
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XIV–XVIII століття

Барокові двері з
типовим візерунком «в ялинку» та
прозорим покриттям деревини

Двері з епохи
класицизму з
багатою різьбою
та овальним
світликом

Від початку епохи Ренесансу вхідні двері здебільшого
складалися зі складених в ряд дощок чи дерев’яних брусків,
з’єднаних між собою складно виконаними сталевими деталями («фурнітурою»). До зворотної сторони конструкції часто
прибивали горизонтальні засуви, які в поєднанні з діагональними фіксуючими підкосами забезпечували стійкість
дверей. У виняткових випадках дошки повністю покривали
листом воронованого металу, який по поверхні декорували
кованими цвяхами та діагональними планками. Крім того,
такі двері прикрашала кована клямка і залізне або мідне
кільце, яким можна було постукати у двері.
Двері того часу спочатку не мали окремої рами, а кріпилися на гаки в кам’яний портал, але впродовж цієї епохи
вже розпочинається виготовлення дверей з рамами. Це
дало можливість при виготовленні дверей використовувати тафлі та інші декоративні дерев’яні елементи. Часто при
оздобленні дверей використовували античні мотиви. Якщо
майстри не хотіли ховати структуру дерева, то для пофарбування використовували пігментовані оливи, якщо ж навпаки – дерево хотіли зафарбувати, то застосовували насичені
фабри, наприклад, синій та червоний кольори.
В період бароко з’явилися великі в’їзні брами. Їхні конструктивні якості майже не змінилися, але вони суттєво збільшилися у розмірі. Тепер вони не тільки слугували входом у будинок,
а й відкривали в’їзд у внутрішні подвір’я. Брами завершувались напівкруглими арками або вікном верхнього світла
з кованою решіткою. У більшості випадків брами дерев’яні,
двостулкові, з хвірткою в одному з дверних полотен, яка
призначалася для щоденного використання як вхідні двері.
Типовими були обшивка «в ялинку» профільованими дошками, двері з накладними тафлями, оздоблені багатим профілюванням чи різьбою. Строга вертикальна симетрія членування
епохи бароко послабилась у пізньому рококо. Крім покриття
дубових дверей та брам прозорими лаками, з’явився варіант
пофарбування в світло-сірий колір.

XVIII–XIX століття
В класицизмі розширилося коло використовуваних форм, на
дверях та брамах з’являються мотиви та декоративні елементи з античної культури. Лев’ячі голови на тафлях, міфічні
істоти та різьблені лиштви є ознаками цієї епохи. Литі латунні
клямки та кільця контрастували з пастельними кольорами
дверей. Світлики над дверима були засклені, інколи аркоподібні. Загалом, строгі форми класицизму відобразилися на
тогочасних дверях та брамах.

XIX століття

Приклад дверей з
періоду історизму
з симетричним
вертикальним
членуванням
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В епоху історизму у членуванні дверей та інших частин
будівель переважав симетричний вертикальний поділ.
Лиштви виконувались у формі античної колони з базою та
капітеллю (цей мотив повторюється також на вікнах). Тафлі
у нижній частині дверей найчастіше були у формі діамантового русту чи декоровані різьбою. Дедалі частіше в дверних
стулках влаштовували вікна, на яких з міркувань безпеки встановлювали ґрати. Цей елемент дверей є важливим оздобленням. Звичним елементом оформлення дверей
стали світлики над дверима, які діляться на дрібні шибки за

допомогою дерев’яного або металевого переплетення. На
склі світлика при суцільному заскленні виконують технікою
склотравлення малюнки та написи (адреса, номер будинку).
Поряд з прозорим заскленням світликів та вікон в дверних
полотнах щораз частіше використовують кольорове скло або
різні ґатунки напівпрозорого фактурного скла. Світлик без
поділу застосовували у випадку використання вітражного
скла. Дубові двері покривали напівпрозорим лаком, так що
проглядалася структура дерева, а двері з хвойної деревини
фарбували темними, не прозорими фарбами. Двері в квартири в цей період іноді оздоблювали вимальованою на них
структурою дерева.

XIX–XX століття
Сецесія внесла у виготовлення дверей та брам мало
конструктивних змін, але кардинально змінила їхній вигляд.
Техніка ковальства краще відображала плавність ліній
сецесії, тому саме у цей період частіше, ніж будь-коли, зустрічаються металеві двері. Флористичні елементи та плавні
форми змінюють прямі лінії попередніх епох. Тафлі оздоблювали квітковими мотивами, для засклення використовували
прозоре грановане (з шліфованими краями) чи матове скло.
Світлик вже не обов’язково прямокутний, його переплетення набуває пластичних форм. В сецесії часто використовують
декоративні решітки на вікнах дверного полотна та світлика.
Крім прозорих фарб використовували також чорний, зелений та
коричневий кольори. Характерною особливістю львівської сецесії
були металеві двері. Вони виглядали ще легшими та витонченішими і стали естетичним центром всього першого поверху.
Тамбурові двері, які встановлювали між холом та сходовою кліткою, мали легку конструкцію з великими заскленими площинами. Двері у квартири в цей період часто вінчав
ліпний декор.

В сецесійних
дверях прямі
лінії попередніх
епох заміняють плавними
формами.

XX століття
Двері періоду модернізму зламали попередні принципи
конструктивної побудови та декору вхідних дверей. Легковажна орнаментика та форми сецесії змінилися на чіткі форми
та лінії. Конструкція дверей тепер прихована, двері справляють враження плоскої плити. Їх виготовляли з дерева, рідше
з металу, та покривали прозорими лаками. Рівні площини
та засклені поверхні перериваються поодинокими горизонтальними переплетеннями. Декоративні елементи розташовані на виступаючих пласких металевих конструкціях
та одночасно служать ручками чи клямками. Для виготовлення клямок використовуються різноманітні матеріали: від
лакованого дерева до латуні та нікелю.

фурнітура
Уся фурнітура є не лише функціональною, але має і естетичну
функцію і, разом з іншими накладними металевими деталями, належить до декоративних елементів. У залежності від
стилю змінюються її форми та матеріали виконання (особливо це стосується дверних клямок). Зустрічається фурнітура з міді, латуні, кованого заліза. Двері і брами замикалися звичайними замками (накладними або внутрішніми). З
внутрішньої сторони часто вбудовували додаткові механізми
(засуви, защіпки).

В період класичного модернізму
в оформленні
дверей починають
використовувати нові форми та
матеріали, напр.,
латунь.

Історична
фурнітура має
високу мистецьку та ремісничу цінність, її
оздоблювали і
часто виготовляли в єдиному екземплярі
спеціально для
конкретного
об`єкту.
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добре
погано

Як і іншим архітектурним елементам в середмісті Львова, брамам та дверям
бракує необхідного догляду, а часто – просто почуття відповідальності власників
помешкань за спільне майно. Оригінальні брами та двері необхідно зберігати та
реставрувати, оскільки вони є свідками естетичного та ремісничого будівельного
мистецтва та цінним елементом будівлі загалом.

feuchte

ЗБЕРЕЖЕННЯ В СПРАВНОМУ СТАНІ
Нанесення нового
шару фарби на
старе пофарбування, що
відлущується, псує вигляд
дверей та сильно
обмежує їхню
функціональність.

Через вандалізм
та брак догляду
пошкоджені двері
ще й забруднили
фарбою під час
покриття стін
будинку.

< Розбите скло
металевих дверей
> Добре збережені декоративні
деталі
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Проблеми _ На дерев’яні та металеві елементи дверей та
брам наносять чисельні шари фарби, попередньо не знімаючи старі нашарування. Унаслідок цього суттєво порушується
нормальне функціонування дверей. І навпаки, при недостатньому догляді за пофарбуванням брам та дверей відсутній
ефективний захист від вологи.
Розбите скло у дверях практично не заміняють на скло
такої ж якості, а віконні прорізи закривають невідповідними
дерев’яними дошками чи решітками. Вандалізм також дуже
погано відображається на історичних брамах та дверях.
Ґрафіті та крадіжки історичної фурнітури, на жаль, не є рідкісними випадками.
Рекомендації _ Змазуйте час від часу фурнітуру, щоб зберігати функціональність Вашої брами. Для захисту від впливу
зовнішнього середовища зазвичай достатньо декілька разів
покрити поверхню дерев’яної брами натуральною фарбою на
основі лляної олії, а металевої – спеціальним лаком для заліза.
Декоративні залізні ґрати необхідно покривати антикорозійним засобом, а при втраті скла вчасно вставляти нові шиби.
Історична фурнітура творить разом з брамами та воротами художню єдність і має дуже високу мистецьку цінність.
Зазвичай таку фурнітуру виготовляли в єдиному екземплярі для конкретного об’єкта і багато декорувалася. Після
ретельного очищення її можна використовувати і далі.

Заборонено
yy Заміна історичних вхідних, тамбурових, міжкімнатних, балконних та інших
дверей на двері з пластику, алюмінію, металу чи на невідповідну дерев’яну
копію.
yy Заміна, прикриття вивісками та пошкодження автентичних частин дерев’яних
дверей, засклення, металевих елементів та декоративних ґрат.
yy Пошкодження історичних дверей чи їхніх частин внаслідок монтування
домофонів, кодових замків та інших додаткових засувів чи замків.
yy Монтаж інших додаткових елементів, наявність яких не є історично
засвідченою.
yy Історично не підтверджене обшивання дерев’яних дверей металом .

ОНОВЛЕННЯ
Проблеми _ Через часті перебудови оригінальні замки часто
ламалися, а сходові клітки та під’їзди стали доступними для
всіх. Протягом останніх років мешканці почали встановлювати кодові замки та домофони безпосередньо у дверне полотно, не беручи до уваги художнє оформлення та конструкцію
дверей. Для полегшення користування брами та ворота
інколи неналежним чином перебудовували, наприклад,
у дверному полотні великої брами прорізали хвіртки для
полегшення відкривання дверей.
Рекомендації _ Стан історичних брам часто видається набагато гіршим, ніж він є насправді. Замість того, щоб
заміняти цілі двері, можна набагато дешевше відремонтувати чи замінити тільки пошкоджені дерев’яні або металеві елементи. Зверніться до фахівця, який зможе визначити та описати всі наявні пошкодження, а також взяти пробу
фарб, щоб визначити оригінальний колір брами. Перед тим,
як фарбувати двері, слід обов’язково зняти старі шари фарби.
Якщо придбати традиційну фарбу (напр., на основі лляної
олії) неможливо, звертайте увагу на те, щоби використовувати тільки «дихаючі» та достатньо еластичні фарби.
Відсутні елементи дверей можна замінити схожою фурнітурою з того самого часу. Якщо з практичних причин потрібні
додаткові металеві елементи (напр., автоматичний замок), їх
слід виготовити з такого ж матеріалу, як фурнітура, і встановити у менш помітних місцях.

Правильно відреставровані двері
служать для
кращої безпеки –
на фото зверху
видно, скільки
шарів фарби було
нанесено на двері
впродовж останніх десятиліть. Це
не лише обмежує
функціональність
дверей, але і псує
художній вигляд,
адже брами в час
пізнього класицизму фарбували прозорими
фарбами.

ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДГРУНТЯ
Заміна брам чи воріт за наявним історичним зразком дозволяється лише у тому випадку, якщо, брама відсутня, або її
вже не можна відреставрувати. Копія має відповідати оригінальному зразку. Якщо немає ні оригіналу, ні історичної
фотографії, ні історичних креслень, то слід розробити проект
дверей за зразком збережених в інших будинках того ж
періоду, на яких би зчитувалося типові для будинку та епохи
пропорції та членування, використовувати типовий матеріал.
Окрім цього, двері мають вписуватися в загальний ансамбль
будинку. Якщо не можливо встановити оригінальний колір
брами, то слід обрати фарбу, що гармоніюватиме із загальною колористикою всього фасаду.
Оформлення брами має здійснювати спеціаліст, всі дії необхідно узгодити з управлінням охорони історичного середовища.

Заміна історичних брам на
нові пластикові
чи металеві є
недопустимою.
Якщо оригінальні
двері втрачено,
то слід виготовити нові за
історичним
зразком. У Львові
є спеціалісти, які
за це можуть
взятися.
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2.6 _ сходові клітки
Вхід та сходова клітка житлових будинків справляють на мешканців, гостей та
потенційних орендарів перше враження про стан, статус і вигляд будинку. Саме
з цієї причини власники кам’яниць звертали особливу увагу на декор і оформлення вхідного холу і сходової клітки, стелі оздоблювали ліпниною з декоративною
розетою в центрі навколо канделябру або декоративними розписами. Декоративна плитка на підлозі та кахлі на стінах, ліпнина і настінний розпис, різьба – у будинках можна зустріти справжні витвори мистецтва. Так само, як фасад творить єдине
ціле, об’єднуючи різні декоративні елементи спільним орнаментом, так і сходову
клітку слід розглядати як єдиний ансамбль.

вітра ж
перила

стовпець

настінна пане ль
сходовий майд анчик
пору чні

сходовий марш

сходинк а
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xviii–xix століття
Дерев`яні сходи з
другої половини
ХІХ ст. з металевими перилами
можна зустріти в
багатьох львівських будинках.

З кінця ХІХ ст.
сходи почали
виготовляти з
нових матеріалів – каменю та
металу. Металеві
сходи створюють
враження легкої
конструкції, яка
наче висить у
повітрі.

З початком
поріоду сецесії
для природного
освітлення сходових кліток почали
використовувати
так звані ліхтарі.

Презентабельні
кам`яні гвинтові
сходи з металевими поручнями,
багато декорованою плиткою на
сходових майданчиках та багатим
обличкуванням
стін.
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Сходова клітка як окремий простір у житловому будинку
виникла з появою багатоквартирних будинків. В кам’яницях
епохи Pенесансу був специфічний поділ на поверхи і часто
сходи не вміщалися в один вертикальний простір – шахту, а
були розміщені в кількох місцях.
Багатоквартирні будинки з квартирами для оренди (так звані
чиншові будинки) у Львові почали будувати в епоху класицизму. Перші такі будинки збудовані за проектом віденського
архітектора Й. Зальцмана, який протягом довгих років керував
будівельним управлінням в магістраті. Вхідна група складалася з сіней і сходової клітки. В житлових будинках в епоху класицизму сходові клітки були просторими, часто тримаршовими з
внутрішнім простором. Сходинки і балюстрада були дерев’яні.
З поширенням культури чиншових будинків габарити сходових
кліток з метою економії площі зменшуються. Це вже найчастіше двомаршові сходи з невеликим внутрішнім простором. Для
декорації вестибюлю і сходів щораз частіше в епоху історизму
та сецесії застовують декоративний розпис стелі. В кін. ХІХ – поч.
ХХ ст. на стелі сіней часто наносили розпис, а його орнамент
повторювався також у плафоні над сходами, під сходовими
майданчиками, навіть під сходовими маршами.

xix–xx століття
Аж до початку епохи сецесії сходові клітки виготовляли в
основному з дерева, в більшості випадків – з дуба чи сосни,
сецесійні сходи все частіше виконувалися в камені – не лише
як знак заможності власника будинку, але і з міркувань
протипожежної безпеки. Для оздоблення сходових кліток
щораз частіше використовують кольорову керамічну плитку
або мозаїку в бетонному покритті (так зване «ластрико»)
для підлоги, декоративну рослинну ліпнину чи декоративні
маскарони на стінах.

xx століття
В епоху модернізму для внутрішнього оформлення сходів
та під’їздів використовують мало кольорів, це здебільшого
чорний та білий колір плитки, сірий колір бетонних сходинок.
Для оздоблення стін сходових кліток використовують дорогі
матеріали – мармур, алебастр, їх високоякісні імітації (мозаїчні та латунні вставки).
У львівській житловій забудові зустрічаються різноманітні
типи сходових кліток. Парадні сходи в основному двомаршеві з проміжними площадками або забіжними сходинками, сходинки виконані з дерева, металу, бетону або каменю.
Перила та поручні дерев’яні, металеві або комбіновані, в
30-х роках ХХ століття зустрічаються також суцільні тиньковані поручні. Початок маршу сходів часто акцентували
декоративним стовпцем зі світильником. Природне освітлення сходових кліток забезпечувалось через бокові вікна
або скляний дах, так званий ліхтар. У багатьох будинках на
сходинках збереглися металеві елементи для кріплення
килимових доріжок. Крім того, більшість будинків мали ще
другі («чорні») сходи для прислуги або для доступу до менш
престижних помешкань у бічних флігелях. Це зазвичай

прості дерев’яні конструкції, рідше металеві гвинтові сходи.
Далі – детальний опис окремих декоративних елементів, що
використовувались у львівських сходових клітках у кінці ХІХ
століття.

Керамічна плитка
В останній чверті ХІХ-го століття у Львові налагоджено
виробництво керамічних плиток, різні види яких швидко
поширились в місцевій архітектурі. Про високу якість та багаті
можливості декорування свідчать окремі збережені плитки в
коридорах та в сходових клітках, а також особливо добре
збережена міцна плитка на підлозі. Здорова конкуренція
між виробниками кераміки спричинила велике різноманіття
керамічної плитки для стін та мозаїчної плитки для підлоги. Їхні кольори та орнаментика базувалися на народному
мистецтві та колористиці. До сьогодні збереглися плитки з
іменами виробників, наприклад, Bracia Mund, Giovanni Zuliani
i syn та ін.

Вітражі

Здорова конкуренція між виробниками кераміки
стала причиною
багатого різноманіття керамічної плитки для
стін та мозаїчної
плитки для підлоги на поч. 20 ст.

Вітражі стали особливо популярними в житлових будинках кінця ХІХ-го століття і є одними з найефектніших, але й
найкрихкіших декоративних елементів будинку. Їх вбудовували в вікна сходових кліток, в так звані ліхтарі (скляні дахи)
над сходами та в вікна верхнього світла в вхідних дверях.
Типові для Львова вітражі найчастіше виготовляла краківська фірма Желенського.
Вітражні вікна в сходових клітках виготовляли зазвичай
за традиційною технікою – з окремих спаяних свинцевими
фугами частинок кольорового скла; вітражі на плафонах
стель виготовляли на основі тонких залізних конструкцій, в
які вставляли скло різних кольорів.
Особливою технікою було склотравлення. На склі кислотою
випалювали візерунки, імена, номери будинків чи рекламу,
таким чином воно виконувало ще й і інформативну функцію.
Інколи такі шиби комбінували з вітражами.
Згодом майстри працювали в основному з недорогим і
кольоровим пресованим склом або використовували техніку
малювання на склі.
Вітраж, зображений на фото,
розташований узовж всієї
сходової клітки.
Ландшафтні
мотиви однозначно є ознакою
сецесії. >
< Різнокольорове
скляне наповнення
сецесійного ліхтаря над сходовою
кліткою
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Розписи

Розмальована
стеля в одній із
сходових кліток –
завдяки використанню контрасту між світлим
та темним
вдалося досягти пластичного
тривимірного
ефекту.

З епохи Ренесансу розписи все більше і більше почали
використовувати для декорування міщанських будинків.
Зі зміною архітектурних стилів міняються також і мотиви та
техніки розпису. В період класицизму з’являються перші
вручну розмальовані паперові шпалери. В багатоповерхових
чиншових будинках настінний розпис став популярним лише
в останній чверті ХІХ-го століття, а згодом став їх особливістю і часто використовуваним декоративним елементом в
оздобленні львівської архітектури. Розмальовувались стіни,
стелі сходових кліток, тафлі під сходовими маршами та
майданчиками, а також стелі в квартирах. Розписи передовсім зображали геометричні та флористичні орнаменти, рідше
пейзажі. Для створення ілюзії тривимірності здебільшого
застосовувалася техніка світло-тіні. Переважна гама кольорів – це старе золото, мідний, бронзовий та пурпуровий.
В сецесії зустрічаються як симетричні, так і асиметричні
композиції. Зазвичай зображують типові для сецесії рослинні орнаменти (маки, лілії, маргаритки, магнолії, айстри), а
також романтичні варіації: жіночі постаті на тлі пейзажів. Для
оздоблення верхнього плафону в основному використовували мотив літнього неба з хмарами, птахами та метеликами.

Ліпнина
Правильно відреставрований
художній розпис
стелі з епохи
історизму. Крім
того було відреставровано ліпнину, яка є частиною
ансамблю.

Вхід в чиншові
будинки часто
багато декорували ліпниною,
настінними
розписами та
дорогими облицювальними матеріалами. Також так
звані тамбурові
двері є частиною
функціонального та цінного
оздоблення сходових кліток.
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Ліпнина – це пластичні форми з будівельного розчину на
стелях та стінах інтер’єрів та фасадів будинків. Розрізняють простий ліпний профіль та флористичні декоративні
орнаменти та рельєфні фігуративні зображення.
В чиншових будинках використання ліпнини не обмежувалось декоруванням інтер’єрів. Її часто можна зустріти в
приміщеннях спільного використання, наприклад, у сходових клітках. Часто в ліпнині повторюються ті самі мотиви, які
використовували в перилах сходів чи декорації фасаду.

2.6 _ сходові клітки

Збереження та реставрація

На жаль, сходові клітки з репрезентативних місць будинку перетворились на
місця, яких хочеться уникати. Затхлий запах видає поганий стан мурованих стін та
трухляве дерево. Сміття, відсутнє освітлення, стоптані сходинки, розбита плитка
та відсутні частини поручнів – таку картину в під’їздах середмістя можна зустріти
нерідко. Прикладаючи невеликі зусилля, разом з сусідами Ви можете, не чекаючи
чужої допомоги, усунути багато пошкоджень. Таким чином Ви покращите свою ж
безпеку та зробите внесок у збереження Вашого будинку!

добре
погано

feuchte

Безпека і чистота
Проблеми _ Як і в інших місцях та частинах будинку, що
перебувають у спільному користуванні (напр., горище, вхідна
брама та ін.) відчувається відсутність відповідальної особи,
а тому і брак регулярного догляду, проведення поточного
ремонту, відсутність освітлення. Пошкоджене електричне
обладнання та легкозаймисті речі на сходовій клітці спричиняють високу ймовірність пожежі. Загальний рівень безпеки суттєво знижують відсутні частини перил та трухляві
сходинки.
Рекомендації _ Навіть прості заходи можуть підвищити рівень безпеки та комфортність перебування в будинку.
До них належить заміна перегорілих жарівок, регулярний
догляд та прибирання коридорів, прибирання мотлоху з
сходових майданчиків. Зважайте на те, щоб вхідні двері в
будинок були замкнені, аби сторонні люди не мали легкого
доступу до Вашої сходової клітки. Зверніться до своїх сусідів
та організуйте разом всі необхідні та регулярні роботи. Це
може стати приводом обговорити подальші реставраційні та
ремонтні заходи у Вашому будинку.

Догляд та
реставрація
сходової клітки
є ефективними
лише тоді, коли
усунено причину
пошкоджень . В
цьому випадку
найбільший пріорітет має ущільнення даху.

Прибирання
сміття та освітлення – це прості
та дешеві заходи,
за допомогою яких
можна підняти
рівень безпеки у
сходовій клітці.

Конструкція
Проблеми _
На дерев’яні елементи сходових маршів
першого поверху особливо погано впливають мікрокліматичні умови (висока вологість повітря, яке піднімається
з підвалу). Таким чином пошкоджені сходинки та частини
перил впливають на безпеку користування сходами.
Рекомендації _ Перила та поручні слід закріпити та зберегти. Незакріплені елементи сходів становлять велику небезпеку перш за все для дітей та старших людей. Ремонтні
роботи з оновлення пошкоджених сходових маршів мають
виконувати виключно спеціалізовані фірми.

Поламані та
трухляві сходинки
і відсутні перила
становлять
серйозну небезпеку для мешканців
будинку.

Відреставрувати сходи
часто дешевше
і простіше, ніж
Ви думаєте. Тут
зображено сходи
з попереднього фото після
реставрації.
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2.6 _ сходові клітки

Збереження та реставрація

добре
погано

Декоративні деталі та оформлення

Про попередню
красу сходової
клітки свідчать
лише перила. На
стінах можна
розгледіти
майже повністю
втрачений стінопис. Сьогодні такі
сходові клітки
радше оминають.
Серед причин –
поіржавілі сходинки, брак світла та
вандалізм.

Вхідні двері в
квартиру також
належать до
облаштування
сходових кліток.
Для кращої безпеки і в історичні двері можна
вбудувати міцніші
замки. Заміна
та зміна пропорцій квартирних
дверей в історичній частині міста
є неприпустимі.
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Проблеми _ Часто при прокладанні кабелів в стінах вибивають глибокі штраби, руйнуючи не тільки кладку стін, а й тиньк.
Таким чином втрачаються цінні настінні розписи та ліпнина.
Вітражі у віконних стулках та дверному світлику через їх
високу крихкість майже повністю втрачено, а одиниці, які
збереглися, знаходяться в дуже поганому стані. В результаті цього вологість та вода проникає в будівлю і поступово
псує стан сходів. Власне через вологість страждають також і
плафони над сходами або під сходовими майданчиками. На
жаль, часто їх зверху фарбували однотонною фарбою, бо їх
правильне збереження вимагає дуже багато зусиль.
Мода на пофарбування олійною фарбою нижньої частини
стін сходової клітки, на жаль, міцно прижилася. Таке пофарбування не тільки перешкоджає нормальній вентиляції стін,
а й є мало естетичним і не відповідає історичному вигляду
сходових кліток.
Окремі власники самовільно замінювали історичні вхідні
двері в квартири на нові, які часто мали відмінні від оригінального розмір, колір та виконані з низькоякісних матеріалів. Таким чином враження від гармонійного вигляду сходової клітки поступово втрачається. Вандалізм і крадіжки
окремих елементів тільки підсилюють занедбаність будинків. Об’єктами крадіжок є не тільки латунні перила, клямки,
поштові скриньки та ін., але й облицювальні плитки на стінах.
Рекомендації _ Пошкоджені вікна, розбиті віконні шиби та
покрівлю даху над сходовою кліткою слід негайно ремонтувати, щоб захистити сходи від проникнення вологи.
Не збивайте тиньк зі стін та стелі і не перефарбовуйте їх без
попереднього проведення спеціальних досліджень! Під
верхнім шаром фарби можуть бути цінні розписи. Збережіть
та законсервуйте цінний стінопис. Якість та тонка майстерність їхнього виконання є сьогодні безцінними і тим самим
підвищують вартість Вашої квартири та цілого будинку.
Зберігайте ще наявні вітражі! Порадьтеся зі спеціалістом
перед тим, як розпочинати будь-які роботи над Вашим вікном.

Заборонено
yy Заміна окремих елементів сходової клітки (зокрема перил, східців, парапетів,
декоративних елементів, освітлення, колон, кріплень для килимів) та
автентичної підлоги на дешеві копії та копії з нетипових матеріалів.
yy Оббивання, демонтаж чи закривання декоративних елементів, зокрема
керамічної плитки, вітражів, скляного даху, розписів та ліпнини.
yy Заміна історичних вхідних квартирних дверей.
yy Нове, історично не підтверджене пофарбування та облицювання сходової
клітки або її частин.
yy Використання лакових та олійних фарб для пофарбування стін.
yy Покриття стін структурною штукатуркою.
yy Пошкодження декоративних елементів через встановлення газових
підключень, електророзподільних пристроїв та інших технічних приладів.

Технічне обслуговування
Проблеми _ Прокладання технічних мереж, насамперед
газових труб, спричиняє пошкодження історичних будівель
та нищить культурну спадщину. Також при встановленні
електрощитів, коробок лічильників, поштових скриньок та
ін. на декоративні елементи будинку найчастіше просто не
зважають.
Рекомендації _ Вкажіть міським службам, що займаються
забезпеченням технічної мережі в будинках на їхній обов’язок
та відповідальність за збереження історичної спадщини.
Повідомте про порушення відповідальні організації, управління міської ради, зокрема управління охорони історичного
середовища! Адже Ваш будинок втрачає свою цінність через
нефахово проведені ремонтні заходи.
При плановому ремонті сходових кліток необхідно перевірити й оновити всі інженерні мережі, дзвінки, освітлення та інше
технічне обладнання. Проводи мереж, які не використовуються необхідно вилучити, а потрібні зібрати і прокласти в спеціальних трубках під штукатуркою. Електрощити, з’єднувальні
проводи та лічильники необхідно встановлювати в закритих щитах в спеціально передбачених для цього непомітних
місцях, де вони не заважатимуть мешканцям.
Планування встановлення мереж мають робити висококваліфіковані інженери. Виконання робіт повинна проводити
спеціалізована фірма.

Під час реставраційних робіт
при вході в школу
було знайдено стінопис,
який професійно
відреставрували.

При проведенні газових труб
технічні служби
повністю проігнорували стінопис з
часів соцреалізму.
На сходових клітках
можна часто
побачити хаотично
прокладені кабелі.
З огляду на безпеку
та естетичний
вигляд непотрібні
кабелі слід видалити, а решту
зібрати в пучок і в
трубкиах провести під штукатуркою. Доступ до них
здійснюється через
технічні коробки.

Besseres Bild, bzw.
verputzt....
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2.7 _ Внутрішні подвір’я
та палісадники
Внутрішні двори є важливим для міста напівгромадським простором, який має
високий відпочинковий потенціал. Оскільки квартали старого міста доволі тісно
забудовані, внутрішні двори є чи не єдиним місцем для відпочинку, якщо немає
можливості поїхати за місто. Їх можна перетворити на прекрасні зелені оази, ігрові
майданчики, місця для зустрічі з сусідами, спокійні та затишні куточки, куди не
долинає шум міста.
Посеред тісної забудови житлових будинків у Львові можна зустріти два типи
цікавих внутрішніх подвір’їв. Перший тип – це внутрішні двори одного будинку,
утворені основним об’ємом будівлі та флігелями, другий тип – це двори, сформовані кількома будинками. Деякі львівські подвір’я служать одночасно як проходи, які
поєднують дві вулиці, і як торгові пасажі.

ба лконна га лере я

озе ленення

мощення вну трішнього двору
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2.7 _ 	Внутрішні подвір’я та палісадники

Історія

до xix століття

Історичний в`їзд в
браму, облаштований дерев`яним
бруком за історичним зразком

Затишне
внутрішнє
подвір’я з реставрованою фахверковою добудовую
та новим цегляним мощенням

Приклад будинкусаду з кінця ХІХ ст.
з художньо цінними ґратами

Курдонер на вул.
Ак. Богомольця, спланований
архітектором
Левинським
(Джерело: журнал
«Архітект»,
вересень 1908,
Краків)

В час соціалістичного режиму
багато дворів
заасфальтовували.
Погане водовідведення і несправний водопровід
стали причиною
складних пошкоджень будівлі, а
мох свідчить про
високу вологість.
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Історично внутрішні подвір’я використовували для господарських потреб. Тут зберігали вози, утримували худобу і птицю.
Для цього в глибині двору містилася спеціальна возівня, яку
можна ще досі зустріти як в дворах середньовічних будинків (напр., на вул. Вірменській), так і в чиншових будинках
кінця ХІХ – початку ХХ століття (напр., на вул. Глібова, вул.
Стефаника та вул. Рутковича). Проїхати в такі двори можна
було через широку в’їзну браму, торці якої були обладнані
обмежувачами, так званими «биками» з каменя або чавуну.
Внутрішні дворики в Середньовіччі первісно мостили
дерев’яними брусами, укладеними на торець, проте такий
тип мощення не зберігся. Згодом подвір’я замощували
колотим каменем, бруківкою або цеглою.

xix–xx століття
В кінці ХІХ століття архітектори почали проектувати та
будувати багатоповерхові будинки-сади, основною ідеєю
яких було інтегрування природи в житло. Такі будинки споруджували на невеликому відступі від тротуару, відповідно
перед фасадом з’являлося місце для зелені – огородженої
ділянки для травника, квітів і кущів.
Межу з вулицею творила або невисока огорожа з мурованих
стовпців, з’єднаних кованими декоративними решітками,
або, дещо вищий, металевий декоративний ажурний паркан.
Через в’їзні брами таких будинків-садів можна було потрапити одразу у внутрішній двір, призначений для відпочинку мешканців і схожий на квітник або сад. У цей же час
було запроектовано кілька курдонерів («cour d’honneurs») –
відкриті зі сторони вулиці подвір’я, з трьох інших сторін були
обмежені забудовою, їх можна зустріти на вулицях Куліша,
Ак. Богомольця чи І. Франка.

xx століття
З появою автомобілів у будинках з високим стандартом
проектували гараж у внутрішньому дворі (будинки, побудовані в 30-ті роки ХХ ст.).
З часом внутрішні дворики почали асфальтувати, бетонувати або замощувати бетонними плитами, в більшості випадків
це призвело майже до повної втрати озеленення. Залишки озеленених площ – це в основному хаотично зарослі
самосіями ділянки. Вертикальне озеленення трапляється
вкрай рідко, найчастіше це плющ чи дика виноградна лоза.
Внутрішній простір забудовують гаражами, господарськими
будівлями або добудовами до квартир першого поверху.

2.7 _ подвір’я та палісадники

Збереження та реставрація

Внутрішні двори та палісадники мають дуже великий потенціал – використовуйте їх для себе та своїх дітей, а не для автомобілів! Більшість з наведених нижче
заходів не є дорогими, їх можна без зайвих труднощів провести, об’єднавшись
з сусідами. Пам’ятайте, що заасфальтований внутрішній двір є часто причиною
вологості в пивницях!

добре
погано

ОБЛАШТУВАННЯ
Проблеми _ Загалом стан більшості внутрішніх дворів у
Львові абсолютно незадовільний, це стосується як їхнього технічного стану, так і художнього оформлення. Часто
внутрішні двори є недоглянутими і ніхто не почувається за
них відповідальним. У більшості випадків немає ні власників,
ні адміністрації, ні об’єднань співвласників, які б зайнялись
регулярним доглядом та ініціювали перші заходи для покращення їхнього стану.
Кути загромаджуються непотребом і засмічуються, через це в
дворах з’являються шкідники. Прибудови, споруджені протягом останніх років без жодного планування, є додатковим
фактором, що спотворює вигляд внутрішнього двору.
Через пошкоджені каналізаційні труби на подвір’ях вогко і
холодно, а щільне покриття з недостатнім або неправильно
облаштованим водовідведенням спричиняє пошкодження стін будинків вологою і сильно обмежує використання
внутрішнього двору.
Рекомендації _ Щоб покращити стан подвір’я, достатньо простих заходів: прибрати з нього зайві речі, сміття та
інший мотлох. Щільне покриття двору слід зняти і натомість
правильно замостити його, грамотно провести водовідведення зі стежок і засадити травники. При замощенні слід
пам’ятати, що його необхідно робити під невеликим кутом
нахилу в сторону від будівлі для стоку води.
Ґрунтовне оновлення водопроводів та каналізаційних труб є
гострою необхідністю для збереження історичної забудови
та покращення умов проживання в історичній частині міста.
Відповідальність за це несуть міські служби, тож зв’яжіться
з ними перед тим, як розпочати подальші роботи у Вашому
внутрішньому дворі.

Внутрішні
двори – це цінний
напів-громадський простір.
Навіть справна
лавка і кілька
вазонів зроблять
перебування тут
приємнішим.

Кожен як може –
навіть невеличкий вклад може
покращити сумну
ситуацію.
Більшість дворів
у Львові дуже
вузькі і служать
лише для провітрення. Проте
багато дворів
мають рекреаційний потенціал,
який зовсім не
використовують!
Фото внизу показують хороший приклад переоблаштування простору внутрішніх дворів, які є спокійним приватним
простором серед міської метушні .
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Збереження та реставрація

добре
погано

ВИКОРИСТАННЯ

Внутрішнє
подвір`я – це
простір для
життя, а не для
паркування.

Внутрішній двір –
це місце спільного
використання.
І від мешканців
залежить, стане
він складом для
непотребу чи
місцем зустрічі у
вільний час.
Накопичення
сміття приваблює шкідників
і перешкоджає
природньому
провітренню. Часто це
стає причиною утворення шкідливої
для людського
здоров`я плісняви та сильного
смороду.
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Проблеми _ Зараз дуже важко знайти озеленене внутрішнє подвір’я з привабливими лавочками, на яких можна було
б провести час за бесідою з сусідами, так само не вистарчає
ігрових майданчиків для дітей. Використання цих напівгромадських вільних площ обмежується паркуванням автомобілів. Це не тільки знижує якість життя в і так вузьких дворах,
але і нищить поверхню двору і забруднює її мастилом та
іншими хімічними речовинами.
Власники ресторанів і кав’ярень часто виводять у внутрішні
двори вентиляційні труби зі своїх приміщень, а це псує вигляд
внутрішніх фасадів і спричиняє шум та неприємний запах у
дворі.
Рекомендації _ Після розумного облаштування подвір’я
меблями для саду та ігровими майданчиками для дітей,
проводити там свій вільний час набагато приємніше. Відповідне озеленення не лише покращить зовнішній вигляд саду
і наблизить природу до мешканців будинку, а й покращить
мікроклімат будинку, адже зелень затримує часточки пилу і
виробляє кисень.

Простими засобами мешканці перетворили це подвір`я на
місце для відпочинку: облаштували його лавками, картинами
на стінах, а виноград та плющ роблять перебування тут
дуже приємним. В приємному середовищі мешканці регулярно
можуть обговорювати інші заходи для збереження будинку.

заборонено
yy Забудова внутрішніх дворів та їхніх частин. Сюди належить також прибудова
гаражів, господарських приміщень, добудова веранд та будь-яких парканів.
yy Зміна призначення внутрішнього двору для стоянки автомобілів.
yy Знищення травників та квітників, викорчовування дерев та кущів без
рівноцінної заміни.
yy Пошкодження, руйнування та демонтаж автентичних елементів малих
архітектурних форм, зокрема освітлення, скульптур, фонтанів, альтанок,
парканів, бруку, та ін.).
yy Самовільне покриття поверхні двору невідповідними матеріалами.
yy Руйнування історичних мурованих стовпців перед палісадниками.
yy Демонтаж металевих декоративних решіток та брам та їхня заміна на
невідповідні будівельні матеріали.

ОГОРОЖІ ТА ПАЛІСАДНИКИ
Проблеми _ Ковані решітки в більшості випадків не фарбували, тому вони пошкоджені корозією. Найбільш ураженими
є місця кріплення решіток до мурованих стовпців, тому решітки в більшості випадків дуже легко демонтувати. Їх заміняють
плитами з бетону, азбесту та пластику.
Муровані стовпці та цокольний рівень огорожі є найбільш
пошкодженими через вологу, морози та танення снігу і
можуть при сильних пошкодженнях втрачати стійкість та
стабільність. Наявні пошкодження на тиньку на більшості
об’єктів не усували або замінялися на непридатні для історичних будинків цементні штукатурки. Часто стовпці повністю
розбирали, а зелені сквери залишали без жодного догляду.
Рекомендації _ Пофарбування решіток та хвірток слід
регулярно перевіряти та поновлювати. Тріщини в тиньку
мурованих стовпців треба заробляти, аби туди не проникала
волога.
Замість сильно зруйнованих та нестійких стовпців за історичним зразком слід виготовити копії, а наявні елементи огорожі
слід відремонтувати. Опрацювання проекту та безпосередньо виконання робіт має проводитися кваліфікованими спеціалістами та узгоджуватися з відповідальною особою в управлінні охорони історичного середовища. Особливу увагу слід
звернути на морозостійке закладання фундаментів та захист
від проникнення вологи.
Палісадники слід засадити типовими для місцевості кущами і
квітами, щоб відновити первісний вигляд кварталів.

Доглянуті
палісадники позитивно
впливають на
якість проживання в будинку.

На жаль,
сьогодні більшість
палісадників
та їхні огорожі
перебувають в
поганому стані.

Завдяки продуманому використанню рослин можна
досягти гарного
враження від цілої
вулиці – влітку їх
прикрашає цвіт
квітів, а трави
та вічнозелені
кущі надають
приємного вигляду вулиці також
взимку.
Кольорові
квітучі палісадники тішать
око львівян
тільки завдяки
власній ініціативі
мешканців.
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2.8 _ Вітрини, вивіски та
реклама
Особливістю будинків у європейських містах часто є поліфункціональність: в
одному будинку можуть бути приміщення для житла, офісів, магазинів, ресторанів, кафе та ін., це створює враження живого й активного міста. Різноманіття
функцій найбільш помітно в зоні першого поверху – саме тут міститься більшість
магазинів та ресторанів, кожен з яких намагається привернути до себе увагу. Тому
вітрини та вивіски повинні виконувати дві важливі функції – з одного боку, вони
мають вигідно презентувати товари та пропозиції власників магазинів, а з іншого,
вони є частиною оформлення громадського простору і тому повинні відповідати
певним художньо-естетичним вимогам. Це завдання є дуже складним, і зразків
вдалого його вирішення у Львові небагато. Більшість вітрин та вивісок оформлюють за принципом: що більше, крикливіше, кольоровіше та яскравіше, то краще;
таким чином оформлені перші поверхи будинків псують вигляд вуличного простору і руйнують загальне гармонійне членування та однорідний колір цілого будинку. Власники приміщень часто не розуміють, що гарно облаштований будинок зі
стриманими вивісками, які відповідають розмірам та колористиці фасаду, свідчить
про високу якість товарів і набагато більше приваблює клієнтів, ніж надмірна
яскравість та великі розміри.

вікно вітрини

кронштейн

місце д ля
вивісок

фронтон
на д дверима

к арниз
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2.8 _ вітрини

Історія

до ХІХ століття

Вітрини епохи
історизму

Торгівля в середньовіччі велася на ринковій площі та площах,
спеціально визначених для проведення ярмарків. Купці
продавали свої товари в основному оптом, для них вони мали
склади, а роздрібну торгівлю проводили мандрівні торговці, які викладали товари в пересувних ятках. Вільна торгівля на постійній основі з’явилася завдяки гільдіям ремісників та ремісничим цехам, які на перших поверхах будинків
своїх цехів мали невеликі майстерні, при яких відкривали
невеличкі магазини. Ці приміщення були відкриті в сторону
вулиці, тому ввечері їх закривали спеціальними віконницями. Ці віконниці кріпилися на завісах прямо в стінний мур і
складалися зі збитих дощок. Для експонування товарів в
сінях будинків влаштовували дерев’яні шафки. Перші вітрини
були у вертикальному форматі і повторювали форму вікон на
вищих поверхах, розміщувались з ними на одній лінії.

ХІХ століття

Рисунок на
сецесійній вітрині

Лише з початку ХІХ століття вітрини почали виглядати так,
як сьогодні. Торговці могли показувати своїм потенційним купцям більше товарів і виставляти їх на огляд більшої
кількості людей. Нові будівельно-технічні можливості підсилили ці зміни: з’явилася можливість легко перекривати стінні
отвори більшого розміру і виготовляти скло більших розмірів. Попри це, до 1900 року здебільшого використовували
приставні вітрини – це дерев’яні конструкції, які відступали
від площини фасаду, не збільшуючи при цьому розмір віконних прорізів.
В кінці ХІХ на початку ХХ ст. щораз частіше перші поверхи житлових будинків пристосовують під заклади торгівлі,
влаштовуючи вітрини на місці існуючих вікон.

ХХ століття

Оздоблення
магазину початку
ХХ-го століття

Металева вітрина часів соціалізму,
що була пізніше
встановлена на
місці оригінальної
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У спорудах, збудованих на початку ХХ століття, в яких передбачалося використання першого поверху для торгівлі, були
відразу запроектовані великі скляні площини. Історичні вітрини складалися з багатьох віконних шибок, кожна в
окремій рамі, їхнє членування та оформлення перегукувалося з загальним виглядом будівлі. В загальному вітрини в цей
час були справжніми витворами мистецтва. Ще досі у львівському середмісті можна побачити, наприклад, історичні
аптеки з автентичними вітринами.
У 60-ті та 70-ті роки ХХ століття почали вбудовувати великоформатні вітрини на перших поверхах будинків, які не були
передбачені для гастрономічного використання. При цьому
не рідко цілий фасад втрачав гармонійність членування та
єдність декору. Занадто великі отвори в стінах, що не відповідають історичним фасадам, сильно змінили зовнішній
вигляд міста.

2.8 _ вивіски та реклама

Історія

до кінця ХІХ століття
Рекламні вивіски належать до елементів облаштування міста, що використовувались ще в середньовіччі. Вхід
до винарні, наприклад, позначали левовою головою з
виноградною лозою в пащі, над дверима кнайпи, де можна
було скуштувати пива, зазвичай вішали пучок соломи чи
сіна. Майстерні та магазини зазвичай позначали металевими вивісками, на яких зображали, наприклад, лева з ключами (символ слюсарів), коня (ковальська майстерня) чи шаблю
(зброярська майстерня).
Справжніми майстрами реклами у той час були аптекарі. Аби
привабити клієнтів, на своїх вітринах вони виставляли опудала крокодилів та інших екзотичних тварин чи величезні
скляні посудини з кольоровими рідинами. Проте в основному реклама в цей час була дуже простою і скромною. Купці
та ремісники здебільшого усно рекламували та розхвалювали свій товар, при цьому покладаючись не лише на власний
голос, але і на якість виробів. Тому в середньовічному Львові
в прямому значенні «репутація майстра» (його ім’я на виробі)
виконувала роль реклами.
Для реклами використовували засклені поверхні вітрин і
дверей, наносячи на скло відповідний напис і рисунок технікою
склотравлення. Підсвічений з середини приміщення у вечірній
час, такий рисунок був попередником світлової реклами.

Вже з часів
Середньовіччя
створювалися
вивіски, які навіть
без письмового пояснення
натякали на вид
пропонованих
послуг.

Своєрідна рекламна кампанія
довоєнного періоду – починаючи від
цього часу рекламну індустрію
розглядають як
окрему галузь.

ХХ століття
З початком ХХ століття реклама у Львові набуває нового
вигляду - перелік товарів, або самі продукти малювали прямо
на стінах: цукрові голови, бочки з олією та ін. Сьогодні з під
пізніших шарів пофарбування на деяких будинках проступають рекламні написи українською, польською, гебрейською та
іншими мовами. Для скромних рекламних вивісок та таблиць
з списком товарів тогочасні архітектори передбачали в фасаді
спеціальні ніші.
Перед Першою світовою війною реклама перетворилася на
цілу індустрію. Королем реклами у Львові був Йосиф-Адам
Бачевський, виробник лікерів та горілки. На Східних торгах у
Стрийському парку він збудував вражаючу двадцятиметрову
вежу з безлічі пляшок, наповнених кольоровими рідинами.
В цей час також почали малювати рекламу на глухих торцевих стінах. Ще досі на них можна побачити реклами відомих
фірм, напр., «Сітроен» або «Філіпс».
Від початку 1910-х років на фасадах будинків, де були кінотеатри, з’являються перші світлові електричні реклами у вигляді окремих літер з назвою закладу. Їх викладали з окремих
жарівок або використовували скляні скриньки з нанесеними
на стінках зображеннями та написами, що підсвічувались із
середини. У 20-х роках з’явилася також реклама з проекторів,
яку експонували на стіни будинків. Тоді ж було встановлено перші рекламні тумби. В 1930-ті роки для реклами почали
використовувати неон та накладні пластичні літери.
Подальший розвиток реклами у Львові було перервано приходом радянської влади, адже необхідності в рекламі вже не
було. З поверненням до ринкової економіки реклама у Львові
наслідує світові тренди. Проте вимушена перерва в рекламній
традиції залишила свій слід у сучасному вигляді міста: реклама
у Львові сьогодні – це стандартна глобалізована продукція, яка
жодним чином не бере до уваги особливостей і потреб міста.

Приклад реклами
багатьма
мовами на фасаді
продуктового
магазину

У радянські часи
від реклами
відмовилися, на
магазинах часто
зображалися
лише піктограми
для позначення
їхньої функції.
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добре
погано

Збереження та реставрація

У Львові залишилось ще багато добре збережених та цінних вітринних конструкцій. Щоб торгові площі в середмісті отримали якомога більшу користь з їхнього
естетичного потенціалу, вітрини необхідно доглядати та фахово ремонтувати.
Окрім питань, описаних в цьому розділі, візьміть, будь ласка, до уваги проблеми та
рекомендації, описані в розділі 2.4.
Загалом слід пам’ятати: регулярна перевірка та поточний ремонт поламаних
окремих елементів обійдеться дешевше, ніж великий ремонт чи виготовлення
нової вітрини.

ВІТРИНИ

Красивий та
добре збережений
вхід у магазин,
спотворений
великою кількістю
реклами

Витончено
оформлена вітрина – виставлений
товар робить
подальшу рекламу
зайвою.

Показова реставрація вітрин
старої аптеки >
< Агресивна
реклама, як за її
кількістю, так і у
виборі кольору
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Проблеми _ Власники часто не усвідомлюють цінності історичних вітрин, а їхню естетику сприймають як щось
старомодне. Занедбаність, відсутність поточного ремонту, самовільні переобладнання та добудови призводять до
зникнення цінних архітектурних деталей. В нових власників
торгових приміщень у середмісті інколи виникає бажання
створити абсолютно новий архітектурний образ приміщення,
що може призвести до повної і безповоротної втрати історичних декоративних деталей. Крім того, протягом останніх років
поширилась тенденція до встановлення пластикових вікон та
вітрин.
Рекомендації _ Історичні вітрини мають сьогодні неоціненну
вартість. Вони надзвичайно піднімають вартість цілого закладу, вказують на його особливість та є свідченням хорошого
смаку власника і якісного товару. Використайте цю перевагу
історичних декоративних елементів собі на користь! Вітрини –
це в основному дерев’яні конструкції, які потребують такого ж
догляду і поточного ремонту, як і звичайні вікна (див. Розділ 2.4).
В результаті подальших перебудов та ремонту приміщень,
в яких розміщені магазини, треба виправити неправильно проведені ремонтні роботи та допущені художні помилки: необхідно облаштувати вітрини таким чином, щоб вони
відповідали пропорціям, матеріалам та колористиці цілого
фасаду. Для цього слід дослідити історичний вигляд фасаду,
вивчивши старі фото, записи та будівельні креслення.

2.8 _ 	ЗОНА ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

Збереження та реставрація

Життя в середмісті залежить, крім всього іншого, від можливості щодня швидко
придбати необхідні продукти. Щоб забезпечити зростаючий попит, виникає потреба використовувати для гастрономії приміщення на перших поверхах історичних
будинків, які не були для цього передбачені. Планування нових магазинів з вітринами в історичній частині міста є дуже складним завданням, проте часто виникають порушення та проблеми в історичному середовищі, яких насправді легко
уникнути.
Візьміть до уваги наступні рекомендації перед тим, як подаватимете проект
на погодження у відповідальну установу і таким чином заощадите свій час та
гроші. Всі будівельні роботи можна проводити тільки після погодження їхньої
документації!

перебудова та використання з торговою метою
Проблеми _ Нові отвори в стінах роблять непропорційно
великими, в історичному середовищі використовують невідповідні для цього матеріали (напр., пластикові заповнення).
Крім того, фасади в зоні першого поверху фарбують в історично не підтверджені яскраві кольори, не беручи до уваги
решту фасаду та псують загальне враження від цілої вулиці.
Також, аби забезпечити доступ до підвальних та цокольних
приміщень, на тротуарах роблять приямки та встановлюють
сходи, що є небезпечним для пішоходів.
Рекомендації _ Перш ніж придбати приміщення для
використання під торгівельні потреби, з`ясуйте, чи можливо
влаштувати окремий вхід. При переплануванні приміщення
необхідно зважати на те, щоб зберігалась єдність історичного
фасаду. З фасаду приміщення не можна збивати та руйнувати
історично цінні елементи, а його колір має гармонійно вписуватись у загальний вигляд фасаду цілого будинку. Формат
вітрин має пропорційно гармоніювати з рештою віконних та
дверних отворів. Не варто закривати вітрини глухими суцільними ролокасетами, адже гарно підсвітлені вітрини створюють особливий клімат вечірнього міста.
Цоколь будівлі є основою, на якій стоїть будинок. Тому
влаштовуючи входи, слід зважати на це. Новий вхід в приміщення не має закривати вікон підвалу. Максимально дозволяється влаштування лише однієї сходинки, яка б виступала
на пішохідну зону, щоб зберегти достатню ширину тротуару
для дитячих та інвалідних візочків та не спричиняти незручності для пішоходів. Не слід влаштовувати надто круті сходи
у приміщення – це незручно для майбутніх клієнтів закладу.

Скромність часто
прикрашає –
перепланувати
квартиру на
першому поверсі під магазин
можна у дуже
простий спосіб.
Цей приклад
чудово вписується в історичне
оточення.

Перевантаження
зорових вражень
дешевими та
барвистими
вивісками діє
як додатковий
фактор стресу
для перехожих.

Магазин, оформлення якого не
враховує вигляду
історичної будівлі
.>
< Оформлені зі
смаком вітрини – продукт
говорить сам за
себе без жодних
додаткових
вивісок.
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2.8 _ 	ВИВІСКИ ТА РЕКЛАМА

добре
погано

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ

Рекламні вивіски поділяються на два типи: конструкція паралельно до фасаду та
конструкція на кронштейні перпендикулярно до нього. Вивіски є частиною міського
середовища, оскільки свідчать про економічну активність та впливають на міський
простір. Проте зростаюча агресивність реклами негативно впливає на сприйняття
цілого міста та його цінних архітектурних деталей. Слід пам’ятати, що місто – це
перш за все місце для життя, роботи та торгівлі – останнє не має бути єдиною рисою
середмістя. Реклама все частіше з’являється на передньому плані, чи навіть витісняє інші важливі функції (напр., засоби регулювання дорожнього руху), що є неприпустимим в історичній частині Львова і тягне за собою суттєве погіршення якості
проживання в місті.

ВИВІСКИ ТА РЕКЛАМА

Оформлення вивісок та
реклами зі смаком
уже натякає на
якісний товар.
Обидві ілюстрації зображають бездоганно
оформлені вивіски
магазинів. Художнє виконання, а
також використаний матеріал
цілком вписуються в історичне
оточення.
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БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ

Проблеми _ Різноманітні вивіски та реклама прагнуть
привернути увагу потенційних клієнтів. Як результат – рекламоносії стають дедалі більшими і псують загальне враження
від цілого фасаду. Вивіски величезних розмірів на масивних конструкціях затуляють чи навіть руйнують архітектурні елементи будинку (скульптури, декоративні карнизи, пілястри, консолі, руст, декоративні елементи балконів,
еркери, дашки над вікнами та портали вхідних брам та
дверей та ін.).
В проїздах та входах до внутрішніх дворів часто накопичується багато вивісок, що вказують на фірми, які знаходяться
у внутрішній частині будинку.
Більшість вивісок мають убогий дизайн, який, частіше за
все, не узгоджено з архітектурою будинку. Стиль, матеріал, колористика, розмір відвертають увагу від оздоблення
самого будинку. Крім цього, часто можна знайти ще й змістовні чи орфографічні помилки.
Особливо негативним прикладом є розташування рекламних вивісок на дахах, що тягне за собою руйнування міського силуету та пошкоджує функціональність даху, а також
великоформатна реклама, що обмежує видимість на дорозі,
закриваючи дорожні знаки.
Рекомендації _ При проектуванні та виготовленні рекламних вивісок архітектори, художники та дизайнери мають
усвідомлювати, що результат їхньої роботи буде знаходитися
в особливому будівельному та міському контексті. При проектуванні вивісок слід, з одного боку, брати до уваги архітектурні, пластичні та колористичні особливості вибраного фасаду,
а з іншого боку, креативні рішення для презентації товарів.
Дуже вишукано та вдало виглядають вивіски з природних
матеріалів (напр., бронза, латунь, кераміка, кобальтове скло,
деревина цінних порід, камінь, вітражі) та виконані історичними техніками і типовими для Львова видами ремесла (написи
на штукатурці, ковані елементи, художнє литво, гравіювання металу, вироби зі скла, вітражі та ін.), а також вивіски,
що складаються з окремих пластичних букв, розміщених
безпосередньо на фасаді. В будинках з кількома входами та
фірмами слід використовувати збірні вивіски, щоб уникнути
накопичення різних стилів та матеріалів.

заборонено
yy Проводити будь-які заходи стосовно вітрин, які перелічені в розділі 2.4 «Вікна».
yy Встановлення вітрин над рівнем першого поверху (за винятком історичних
універмагів).
yy Пошкодження або закриття фасаду чи його окремих елементів рекламою або
вивісками.
yy Встановлення вивісок та реклами, що перешкоджають руху пішоходів (напр.
через сильно виступаючі кронштейни) чи транспорту.
yy Встановлення та надбудова історично не підтверджених маркіз та дашків.

ОСВІТЛЕННЯ
Проблеми _ Вивіски та реклама мають привертати увагу
жителів міста навіть в темряві. Тут також серед магазинів існує
конкуренція, що суперечить вимогам скромного облаштування історичних будівель. На вулицях міста часто використовують світлові коробки з зовнішньою поліхромною підсвіткою, неоновим світлом, біжучими стрічками, а також вивіски
з інтенсивними світловими хвилями та оптико-електричними
ефектами (напр., лазер).
Рекомендації _ Для освітлення вивісок ввечері пасує м’яке
монохромне зовнішнє світло. Джерело світла краще розміщувати між площиною стіни і вивіскою, щоб освітлювати тільки
окремі букви чи логотипи або за допомогою світильників на
кронштейні над вивіскою.

ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДГРУНТЯ
Всі передумови для отримання дозвільної документації для
вивісок та реклами детально описані в наступних документах:
- Рішення № 692 від 22.07.2011 «Про затвердження Порядку
встановлення вивісок у м. Львові»
- Рішення № 569 від 21.05.2010 «Про затвердження Правил
розміщення зовнішньої реклами у м. Львові»
- Ухвала № 376 від 21.04.2011 «Про Правила благоустрою м.
Львова»

Добре доглянуте
вуличне освітлення – такі елементи є характерними для міста і
неодмінно повинні
бути збережені!

У будинку, де
перебувають
кілька компаній
таблички повинні
бути виконані в
єдиному стилі.
Слід уникати
скупчення різних
форматів та
кольорів.

Великоформатна
реклама заборонена в місті – як на
цокольному поверсі, так і на даху.
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Словник
А лебастр

мікрокристалічний різновид гіпсового чи вапняного шпату, який часто зустрічається
в природі; оптично схожий на мармур; колір варіюється від білого та світло жовтого до
червоного, коричневого та сірого, залежно від місця видобування.

Азбест

використовується в будівництві в основному як армувальне волокно для азбестоцементу; надзвичайно шкідливий для людського здоров’я та канцерогенний. Через це
використання азбесту в ЄС заборонено.

Ак ант (листя ак ант у )

трав'яниста рослина, поширена у теплому поясі Азії, Африки та Середземномор'я.
Листок Acanthus spinosus, схожий на листя чортополоху, Декоративна форма у вигляді листа рослини аканту, використовується як орнаментальний елемент оздоблення
будівель.

Анге ли-пу ті

скульптура дітей, інколи з крилами

Арт-Деко

мистецька течія першої третини 20 століття, у Львові арт-деко було поширеним в 20-ті
роки і його, називали кришталковий стиль.

Атлант

скульптура чоловічої постаті, що виконує або імітує в архітектурі несучу функцію і часто заміняє колони та опори, зустрічається на порталах та фасадах (див. також каріатида).

Ат тик

завершення стіни, надбудова над вінцевим карнизом по усьому периметру будівлі
або над її частиною. Зазвичай має цоколь і карниз, в центральній частині часто прикрашається декоративним рельєфом (картуш, герб, напис).

База колони

основа колони, пілястри, пілона або п’єдесталу

Ба люстра д а

невисока наскрізна огорожа балконів, галерей, дахів, сходів тощо у вигляді ряду фігурних стовпчиків (балясин), з'єднаних зверху плитою, балкою, поручнями

Ба лясина

основний елемент балюстради, невелика фігурна колона, яка підтримує поруччя огорож балконів, сходів тощо. Виготовляється із каменю, деревини, металу, залізобетону
тощо.

Бароко

стиль в європейській архітектурі між 1580 та 1770 роком, особливості: складне планування, багаті, пишні, часто асиметричні декоративні елементи, розкішно декоровані
інтер’єри

Брандмау ер (фаєрмур)

(нім. Brandmauer, від Brand - пожежа, Mauer - стіна) - глуха капітальна стіна з вогнестійкого матеріалу (цегли, каменю, бетону тощо), яка відділяє будинок або частину будинку з метою перешкодити поширенню пожежі, має самостійний фундамент,
проходить вертикально через увесь будинок і піднімається над дахом. Брандмауери
з’явилися у щільній міській забудові середньовіччя, де одночасно виконували функції
несучих стін.

Вертик а льна гідроізоляція

ізоляційний шар, прикріплений ззовні на стіну з метою перешкоджання проникнення
в будівлю води з-під землі (див. також горизонтальна гідроізоляція)

Відкоси

бічне, врізане в мур під кутом, обрамлення вікна чи порталу

Віконний отвір

проріз в стіні для освітлення приміщень, часто з декоративним, профільованим
обрамленням

Віконний стовпець

конструктивний вертикальний елемент членування, інтегрований в вікно або двері

Вітра ж, вітра жне ск ло

кольорова композиція, виконана на склі або складена з різнокольорових скелець,
скріплених свинцевими перемичками. Раніше вітражі використовувались через відсутність можливості виготовляти віконне скло великих розмірів, згодом такий вид
засклення використовувався лише в декоративних цілях. Використовувався для засклення вікон, рідше дверей та перегородок.

Водозв’язу юче дорожнє
покрит тя

незакріплений шар покриття для вулиць та доріжок з дробленого природного каменю

Вологостійкійкість

здатність матеріалів та конструкцій відштовхувати воду

Воронування (воронована
блях а)

історичний метод захисту від іржі шляхом занурення металу в гарячу оливу чи нанесення оливи на розпечений метал
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Словник

Ґонт (ґонтина, гонтя)

покрівельний матеріал у вигляді клинчастих дощечок, драниць, плашок фігурної
форми. Буває шпунтовий, колотий, пиляний. Форма та спосіб викладення гонту регіонально відрізняються.

Горизонта льна
гідроізоляція

вбудоване в стінний мур горизонтальне перекриття, що перешкоджає проникненню
вологості, яка проникає з нижніх приміщень через дрібні пори в мурі і по капілярах
переноситься всередину стін будинку. Існує кілька різних методів її встановлення, роботи має виконувати спеціалізована фірма; (див. також вертикальна гідроізоляція)

Д а хівк а

обпалена глиняна або цементна жолобчата пластина, плита для покрівлі споруд. За
формою, матеріалом і способами укладання прийнято розрізняти: голландську, жолобчату римську, з напуском, італійську, лоткову, лускоподібну, марсельську (фальцеву), плоску, подвійну плоску, романську (фламандську), татарську, французьку та інші.

Дисперсна фарба

тягуча фарба, яка складається з хімічної суміші з в’яжучих речовин, розчинників,
фарбників (в основному пігменти) та добавок. Дисперсні фарби не є дифузантами,
тобто не допускають випаровування вологи з будівельного елемента.

Дифузанти («дих аючі»
фарби)

матеріали, які не дають волозі (з опадів) проникати в будівельний матеріал, проте дозволяють обмін вологи назовні. Для покриття дерев’яних елементів виготовляють спеціальні дифузанти на основі природних (лляна) та синтетичних олій або води. На залізні
елементи слід попередньо нанести антикорозійне покриття.

Діамантовий руст

облицювання стіни рустом, виконаним у вигляді чотиригранних пірамід, найчастіше
використовувався в епоху ренесансу, бароко та історизму.

Домовий гриб

небезпечний гриб, що уражає передусім всі види дерева, але також і інші будівельні
матеріали, тому порушує стійкість будівель. Проведення аналізу та знищення гриба
має проводитись тільки спеціалістами, оскільки потребує дуже суттєвих втручань.

Еркер

частина споруди вище першого поверху, що виступає за межі фасадної стіни у вигляді заскленого балкону.

Жолоб

будівельний елемент, що збирає стікаючу дощову воду з площини даху і відводить її
в стічну трубу.

Завиток

равлико- чи спіралеподібний декоративний елемент, що використовувався переважно в бароко та історизмі

За хисна тру ба д ля
е лек тропроводки

тверда, чи м’яка труба з пластику чи металу для встановлення ліній електропередач;
прокладається під штукатуркою .

За хисний шар поверхні

метал, який використовується для покриття та захисту поверхонь і виготовляється
хімічно-гальванічним методом.

Звичайне заск лення

одношарове скло без особливих вимог стосовно тепло- та звукоізоляції для засклення вікон та дверей

Звіс

конструктивний та оптичний перехід між фасадом та площиною даху. Часто його підкреслюють масивними профілями з дерева чи ліпнини.

Зонд а ж

натурне дослідження старовинного художнього твору, яке здійснюється шляхом
звільнення частини поверхні від пізніших нашарувань.

Імпост

1. Горизонтальна поличка що є підпорою для арки або склепіння та відокремлює їх
від стовпа чи стіни.
2. Простінок між стулками віконного чи дверного отвору. Дає змогу поділити раму чи
дверне полотнище на вужчі частини.

Інтер’єр

внутрішній простір будівлі

Історизм (ек лек тик а)

напрям в архітектурі (1870-1918), що використовував стилістичні елементи інших архітектурних напрямів, таких як ренесанс, бароко чи класицизм

Історичне дослід ження

розробка та документація первісного стану будівельного елементу чи цілої будівлі

К ам’яний тиньк

покриття кольоровим кварцовим піском на дисперсійній основі без розчинника
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К апіте ль

верхнє, часто профільоване і пластичне завершення колони чи декоративного
дерев’яного елемента (напр., лиштви), стилізоване під колону

К аріатид а

скульптура жіночої постаті, яка в архітектурі виконує несучу функцію, заміняє колони
та опори, зустрічається на порталах та фасадах (див. також атлант).

К арниз

верхня виступаюча частина стіни, що підтримує дах і оберігає стіну від дощової води.
Конструктивно визначається виносом, відстанню його краю від стінової площини.

К арнизна коробк а Фарт у х

будівельний елемент на даху будинку, який закриває отвір між нижнім краєм крокви,
виступаючим краєм даху та зовнішньою стіною будинку.

Керамік а

позначає групу неорганічних, неметалевих виробничих матеріалів та їх продукти, напр. у
вигляді будівельних матеріалів.

К ласицизм

напрям в архітектурі, який слідував після бароко і припадав на 1770-1870; класицизм був мистецьким протиставленням бароко і опирався в основному на грецьку
античну культуру (побудова храмів) та ранній італійський ренесанс. (не плутати з
неокласицизмом).

К лінкер (к лінкерний фаса д)

різновид цегли, яка випалюється при високих температурах, таким чином пори продукту горіння закриваються. В клінкер не всмоктується вода, він дуже міцний та морозостійкий. Залежно від наповнювача клінкер може набувати різних кольорів і тому
добре підходить для облаштування фасадів.

К лямк а

вертикальний чи горизонтальний, інколи декорований прут для натискання та відсування дверей; вперше з’являється на поч. 20 століття в сецесії та класичному
модернізмі.

Комин (димар)

продовження димового каналу у вигляді невеликої цегляної надбудови над площиною даху.

Консолі

випущена зі стіни або вертикальної підпори частина балки або каменю, яка одним
кінцем жорстко закріплена, а другим підтримує балкон, вазу, скульптуру, карниз
тощо. Як правило консолі виконані з природного каменю, інколи з дерева чи з металу;
для їх декорації також використовують ліпнину.

Коробк а настінного жолоба

див. карнизна коробка

Коробкове вікно

два звичайних вікна, які з’єднані дерев’яною коробкою і таким чином складають подвійне вікно.

Крокви

несучі балки даху, що підтримують покрівлю та визначають форму даху.

Кронштейн

прикріплена до стіни або стовпа та пластично оформлена підпора з великим виносом,
яка може підтримувати карниз, балкон, нести прикрасу, скульптурний твір тощо (порівн. консоль). Часто мала багате профілювання, оформлялась декоративними волютами та іншими прикрасами.

Лат у нь

сплав металу на основі міді та цинку; кольором схожий на золото

Лиштва (на личник )

обрамлення віконного чи дверного прорізу, що складається з двох вертикальних тяг,
верхнього карнизу або іншого елемента; в основному оздоблена профілями, капітелями та різьбою (за зразком античних колон)

Ліплення, ліпнина

накладна рельєфна декоративна прикраса (орнаментальний мотив, зображення), виконана на фасаді чи в інтер'єрі з гіпсу, вапна та інших матеріалів

Лляна олія

рослинна олія, яка виготовляється з насіння льону; важливий в’яжучий матеріал для
олійних фарб; природній захист для деревини (напр., фахверкових конструкцій, вікон,
дверей, дерев’яних фасадів), штукатурки, ліпнини, мурів та теракоти; водо відштовхуюча, але дифузійна, на відміну від інших в’яжучих речовин (акрилатів) глибоко проникає в деревину.

Лод жія

зона будинку, відкрита мінімум з однієї сторони, може розташовуватись на всіх поверхах будівлі, також на першому поверсі, але на відміну від балконів не виступає за
фасадну лінію.
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Люк арна

вікно для освітлення дахових приміщень, часто круглої та овальної форми

Майолік а

об’єкт з випеченої глини, зазвичай кольоровий чи глазурований. В архітектурі в основному використовувався в сецесії як декоративний елемент фасаду (як окремий елемент або фриз, інколи зустрічаються навіть цілі картини).

Мансард а

приміщення на горищі для житла та інших функцій, яке знаходиться під високим,
крутим дахом

Ме андр

геометричний орнамент у вигляді безперервної кривої або ламаної лінії, яка утворює
спіралеподібні завитки

Мідна блях а

популярний тривкий покрівельний матеріал; в основному використовується для покриття дахів і підвіконних зливів. Оранжевий блиск через оксидацію з часом зникає і
поверхня набуває матового антрацитового сірого кольору.

Мікрок лімат в приміщенні

важлива складова якості проживання та комфорту; перш за все визначається температурою та вологістю повітря в приміщенні; інші фактори впливу: хімічний склад повітря (шкідливі речовини, загазованість), повітряна тяга, освітлення.

Модернізм, к ласичний
модерн

напрям в архітектурі кінця першої третини ХХ століття, який включає в себе різні течії
і напрямки (напр. баухаус).

Набризк

штукатурка, нанесена на стіну шляхом забризкування грубим малярним пензлем
(згодом іншими технічними пристроями)

Необароко

один з напрямків історизму, який використовував стилістичні елементи бароко

Неок ласицизм

один з напрямків історизму, який використовував стилістичні елементи класицизму

Парапе т

огорожа моста, галереї, тераси, балкону та ін., що виконує захисну функцію від падіння. На противагу перилам чи балюстраді, парапет – це закрита масивна смуга стіни.

Паропропускна зд атність

здатність матеріалу, не пропускати ззовні воду, але пропускати зсередини вологість,
яка випаровується (напр., фасадна фарба, антиконденсатна плівка на даху)

Паспорт опоряд ження
фаса ду

графічне зображення кольорового вирішення фасаду з зазначенням технології виконання робіт

Підвіконна тафля

втоплена або випукла заштукатурена чи декоративно оздоблена площина на фасаді
під вікном

Пілястра (пілястр)

прямокутний у перетині, плоский виступ у стіні з базою внизу, основною частиною та
капітеллю певного ордера вгорі Виконує несучу або декоративну функцію; часто відтворює вигляд античних колон.

Планк а, шпрос

елемент членування та акцентування вікон, зустрічається різної ширини. Існують горизонтальні та вертикальні планки та їх хрестоподібні комбінації.

Плафон

площинне поле декоративно оздобленої стелі, часто прикрашене розписом або ліпниною

Поже жне наванта ження

позначає кількість енергії, яка вивільняється при згоранні певного предмета. Його
необхідно брати до уваги для визначення заходів протипожежної безпеки.

Порта л

пишно оформлений дверний проріз (напр., вхід до будинку)

Портик

колонада перед входом до будинку, увінчана фронтоном

Пресоване ск ло /
циліндричне ск ло

утворюється при пресуванні та вирівнюванні м’яких пластинок скла, які в свою чергу
нарізуються з видутого скляного циліндра. До середини ХХ століття таким методом виготовляли все будівельне скло. При використанні рельєфного пресу можна було виготовляти скло з різноманітними візерунками (пресоване візерункове скло).

Природний к амінь

загальна назва для каменів, які видобувають в природі; В архітектурі використовується
як обробленим (будівельний камінь) так і необробленими (бутовий камінь).

Реконструкція

перебудова споруди з метою удосконалення функціональних вирішень відповідно до
сучасних вимог.
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Ре льєф

випукле скульптурне тематичне або орнаментальне зображення на поверхні

Ре льєфна поверхня

сира, необроблена лицева сторона муру, часто зумисне грубо оброблена поверхня,
напр. рельєфні квадри, зустрічаються найчастіше в зоні цоколя та першого поверху

Ренесанс / Відрод ження

мистецька епоха XV-XVII століття; ґрунтувалась на відродженні античної спадщини та
її строгих елементах стилю.

Реставраційна шт ук ат урк а

дихаюча штукатурка з спеціального будівельного розчину та цементу, з високою пористістю; може всмоктувати солі з муру та зв’язувати їх. Водостійка та дифузійна; використовується в цілях реставрації вологих та засолених мурів.

Реставрація

надання архітектурним ансамблям, комплексам або будівлям, мистецьким творам,
що постраждали від тривалого існування або спотворені наступними некваліфікованими переробками, первісного вигляду засобами ремонту і консервації з метою збереження їхнього історичного і художнього значення.

Риза літ / Вист уп

частина споруди, що виступає за основну лінію фасаду більше, ніж товщина стіни,
але менше, ніж її власна довжина. Застосовується для можливості влаштувати вікна
і двері в бокових стінах ризаліту та для пластики фасаду.

Ринва

вертикальна труба для відведення води з даху

Розе та

1. Круглий в плані декоративний елемент у вигляді стилізованої розквітлої квітки,
використовується для декорування стелі, або для оздоблення замкового каменю в
склепіннях.
2. Кругле церковне вікно з членуванням посередині.

Рок айль

мушлеподібний орнамент; використовується в комбінації з орнаментами з листя та
завитків (притаманний для рококо).

Рококо

напрямок в мистецтві, який іноді виокремлюють з пізнього бароко. Основною його
ознакою є декоративні елементи в формі мушель (рокайль) та асиметричний поділ
будівельних частин та фасаду.

Руст

окремий виступаючий квадр в стіні, камінь з обтесаною чільною поверхнею.

Рустик а

заглиблена стрічка, що обрамовує квадри в рустуванні, відділяючи їх один від одного

Руст ування

спосіб обличкування поверхні стіни з кам’яних квадрів з рустиками або обробка тинькованої стіни, що імітує квадри (див. рельєф та діамантовий руст)

Сандрик

карниз або фронтон, який влаштовується над вікном або дверима і часто підтримується двома кронштейнами.

Світлик

засклена віконна площина, розташована над імпостом, часто у вигляді кватирки

Сґрафіто

різновид монументально-декоративного розпису, коли малюнок продряпаний по
верхньому шару тиньку, оголює нижній, який має інший колір (кілька кольорових шарів наносяться заздалегідь).

Сецесія

напрямок в мистецтві та архітектурі прибл. 1896-1914

Силік атна фарба

стійка до опадів та довговічна фарба, яка повністю проникає в основу, на яку її наносять; годиться перш за все для пофарбування штукатурки та бетону, не годиться для
дерева та металу.

Ск лопаке т ( термоск ло)

скляний елемент, що складається з двох, або трьох окремих шиб, простір між якими
заповнений повітрям; має дуже хороші тепло- та звукоізоляційні властивості; інколи
зустрічається назва термопан за назвою фірми американського виробника. Склопакет
при певних умовах можна встановити в дерев’яне історичне вікно. В нових дерев’яних
вікнах від самого початку можна передбачити використання склопакетів; часто помилково термін «склопакет» використовують як синонім до пластикового вікна, хоча
тут йдеться виключно про назву скла, а не про матеріал, з якого виготовлена рама.

Слізник

дерев’яний виступ внизу дверних та віконних стулок для відведення дощової води.
Через це верхня сторона скошена, а на нижній прорізаний жолоб для скапування води.
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Сма льта / Коба льтове ск ло

вид блакитного скла, фарбованого за допомогою кобальтового оксиду. Широко використовувався для засклення церковних вікон; сьогодні його використовують в архітектурі як декоративне скло і для технічних позначень.

Соцре а лізм

мистецький напрямок з ідеологічним підґрунтям, який було започатковано в часи і
на території радянського союзу (1932 р.), але згодом поширився на всі країни східного
блоку; визначальними рисами є монументальна архітектура та мотиви з життя робітників та селян.

Стоячий фе льц

спосіб з’єднання листів бляхи (напр. при покритті даху)

Стюк

суміш вапна і товченого мармуру або гіпсу і піску для виготовлення декоративних
деталей. Вони виконувались техніками ліплення чи різьблення.

Тераццо, мозаїчна під лога

камінці різного кольору та кольорові елементи закріплені в підлозі за допомогою цементу, які багато разів шліфуються; існують як скромні підлоги (чи плити), так і підлоги з складними орнаментами.

Термопан

( див. склопакет)

Тиньк (шт ук ат урк а)

покриття поверхні конструктивного елементу шаром з будівельного розчину, що зроблений з піску і вапна, гіпсу або цементу.

Тиснена блях а

метод декорування листів металу, що виготовляється шляхом штампування для декорування ринв, карнизів, звісів тощо

Триплекс

скло, яке при розбиванні має особливі властивості стосовно безпеки, напр. захищає від
поранень

Фарба на основі
силіконових смол

водостійка, але одночасно і дифузійна фарба; через свої фізичні властивості гранулює на
площині покриття дощову воду і за рахунок цього очищується (ефект лотоса).

Фриз

декоративна, оздоблена ліпниною, смуга на фасаді, чи в інтер’єрі

Фронтон

верхня частина фасаду над карнизом споруди, порталу чи завершення віконного наличника, виконана у вигляді невеликої площини, обмеженої карнизами: горизонтальним знизу і одним чи двома замикаючими вгорі.

Функціона лізм

напрямок в архітектурі, який з’явився в 1930 році і в різному вигляді зустрічається до
сьогодні; найбільше значення в ньому відіграє функція будівлі/об’єкту, яка визначає
оформлення (функція визначає зміст).

Х удожнє литво

спеціальний вид виробництва художніх та архітектурних елементів з металу (залізо,
латунь, бронза та ін.)

Цик л заморож ування розморож ування

зміна температур в діапазоні точки замерзання води; небезпечний перш за все для
пористих будівельних частин, в яких часто замерзає вода, розширюється і спричинює
пошкодження.

Чавунне литво

сплав заліза з високим вмістом вуглецю; виготовлення будівельних елементів методом лиття; будівельні елементи герметичні, не ржавіють, проте не тривкі при
розтяжках.

Час вогнестійкості

мінімальний час, поки будівельні елементи витримують температурний вплив, не спалахуючи і не втрачаючи стійкості, вимірюється в хвилинах.

Чорний лак

темно-коричневе покриття для заліза, використовується як антикорозійний захист.

Шліфований (шліфоване скло)

шліфована декоративна смужка навколо скла в вигляді скісної смужки

Штапик

дерев’яний профільований елемент для кріплення скла до рами.

Щипець

верхня частина стіни, частіше трикутної форми, що вгорі обмежена кількома схилами
даху, але на відміну від фронтону не відокремлена знизу горизонтальною тягою або
карнизом

Щільність

тут: здатність будівельного матеріалу пропускати водяну пару
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межі історичного ареалу
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Межі історичного ареалу міста Львова
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Межі території історичної забудови,
внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Зона регульованої забудови

додаток

межі історичного ареалу

Згідно з додатком № 2 до рішення виконавчого комітету
ЛМР від 9. 12. 2005 р. № 1311, межі історичного ареалу м.
Львова встановлені наступним чином:
yy вулиці Промислова, Бобинського, Сміла, Нафтова,
Дублянська;
yy вул. Б. Хмельницького з прилеглою забудовою №№ 146,
144, 142, 140, 138, 136, 134, 132, 130, 128, 126, 124 у межах
ділянок;
yy вул. Ратича з прилеглою забудовою №№ 1, 3, 5, 7 у межах
ділянок;
yy цим же напрямком до залізничної колії, вздовж
залізничної колії на схід;
yy вул. Богданівська;
yy залізнична колія на північний захід;
yy вул. Березова з прилеглою забудовою непарної сторони
від № 1 до № 53 у межах ділянок;
yy вул. Кривчицька дорога з прилеглою забудовою непарної
сторони від № 19 до 33 у межах ділянок; залізнична колія
на південь до вул. Грушевої;
yy вул. Грушева з прилеглою забудовою №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12;
yy вулиці Ніщинського та Козика;
yy вул. Личаківська з прилеглою забудовою № 148, № 179 у
межах ділянок;
yy вул.Пасічна з прилеглою забудовою непарної сторони
від № 1 до № 37 включно у межах ділянок, на південь
включно з № 36;
yy північно-західна та південна межа лісопарку Погулянка;
yy вул. Пасіки Галицькі; південна межа лісопарку Погулянка;
yy вул. Жасминова;
yy вул. Липова Алея межею парку Снопківського перетинає
вул. Стуса по № 57 включно;
yy південна межа парку Залізна Вода, що фіксується
вулицею Тернопільською на захід;
yy вул. Тернопільська на південь з прилеглою зі сходу
забудовою №№ 15, 17, 19 у межах ділянок;
yy вул. Панаса Мирного;
yy вул. Енергетична з прилеглою забудовою №№ 12, 10, 8, 6,
4, 2 у межах ділянок;
yy вул. Козельницька;
yy вул. І. Франка;
yy південна межа Стрийського парку;
yy вулиці Стрийська та Академіка Сахарова;
yy вул. Княгині Ольги, вздовж залізничної колії на
захід, вулиці Кульпарківська, Антоновича, Залізняка,
Боберського, Кульпарківська, вул. Городоцька до
приміського вокзалу;
yy територія приміського та головного вокзалу, включаючи
вокзальні споруди по тильній межі дебаркадера;
yy вул. Чернівецька включно з будинками №№ 2, 4 і їхніми
ділянками;
yy вулиці Залізнична, Луцького, Т. Шевченка;

yy вул. Татарбунарської, південна межа парку Кортумова
гора, залізничною колією на північний схід та на
південний схід до вул. Хімічної, вул. Хімічна до вул.
Чорновола, вулицею Хімічною із прилеглою забудовою
парної сторони №№ 2-20 у межах ділянок;
yy вул. Замарстинівська з прилеглою забудовою до №№ 53 і
72 включно у межах ділянок;
yy вул. Узбецька;
yy вул. Я. Дашкевича з прилеглою забудовою непарної
сторони №№ 1-13;
yy вул. Янки Купали;
yy вул. Я. Дашкевича з прилеглою забудовою непарної
сторони №№ 39, 41, 43 у межах ділянок;
yy вул. Жовківська з прилеглою забудовою непарної
сторони №№ 43-59 і з прилеглою забудовою парної
сторони від № 18 до № 30 у межах ділянок;
yy вул. Донецька з прилеглою забудовою непарної сторони
№№ 1-21 у межах ділянок до вул. Промислової.
Територія історичного ареалу м. Львова становить 2441 Га.
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Важливі контакти
Щоб отримати безкоштовну консультацію чи дозвіл щодо
можливості реставрації чи реконструкції вікон чи дверей, Ви
можете звернутись в Управління охорони історичного середовища. Якщо Вас цікавить питання облаштування вітрин,
фасадів будинків чи можливості переобладнання горищ в
мансардні приміщення, Ви можете звернутись в Управління архітектури. Ви можете отримати вичерпну інформацію
щодо процедури отримання необхідних дозволів та погодження документації в Центрі обслуговування мешканців
– для фізичних осіб та у Дозвільному офісі – для юридичних
осіб. Центр обслуговування мешканців складається з трьох
залів: інформаційної довідки, реєстраційної та консультаційної залів.
Необхідну інформацію та рекомендації щодо обачного оновлення міста зацікавлені сторони можуть також отримати
в офісі спільного українсько-німецького проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова». Проект реалізується Львівською міською радою та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ)
GmbH, за дорученням Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ).
Проект має за мету підтримку та підсилення процесу обачного оновлення міста. Під обачним оновленням міста розуміють спрямоване на збереження пам‘яток архітектури, поступове спільне з мешканцями оновлення та модернізацію
будівель із урахуванням їх можливостей. Важливою ціллю
проекту є також покращення умов проживання та соціального становища жителів старої частини міста.
Проект реалізується у дві фази, кожна з яких триває три роки.
Перша фаза розпочалася у червні 2009 року і закінчиться у
2012 році.
Протягом цього часу жителі історичної частини міста, партнери міської ради, місцеві майстри, будівельні фірми і різні
групи громадянського суспільства підтримуватимуться і заохочуватимуться до активної участі у процесі обачного оновлення міста.
Інформацію про програму співфінансування «Реставрація історичних вхідних дверей та вікон» вам можуть також надати в
Управлінні охорони історичного середовища та Інституті міста.

Львівська міська рада
79006 м. Львів, пл. Ринок, 1 (вхід з бічної сторони Ратуші)
Т +38 (032) 297 5795 – інформаційна довідка
Т +38 (032) 297 5833 – адміністратор Центру
Т +38 (032) 297 5250 – спеціаліст з організації прийому міського голови
Е service_center@city-adm.lviv.ua
Графік роботи
Реєстраційна зала:
Понеділок – четвер: 8.00 – 19.00, П’ятниця: 8.00 – 17.45.
Інформаційна довідка:
Понеділок – четвер: 9.00 – 18.00, П’ятниця: 9.00 – 16.45.
Робота Центру ведеться без обідньої перерви.
Косультаційна зала:
Архітектор: середа з 9.00 – 18.00 .
Землевпорядник: щоденно з 9.00 – 18.00, п’ятниця:
9.00 – 16.45.
З питань житлового господарства: вівторок з 9.00 – 18.00
З питань комунальної власності: п’ятниця: 9.00 – 16.45.
Юрист: щоденно з 9.00 – 18.00, п ’ятниця: 9.00 – 16.45.
Обідня перерва з 13.00-13.45
Інститут міста
пл. Ринок 1/204
79006 Львів, Україна
T +380322546082
Управління охорони історичного середовища
вул. Валова, 20
79008 Львів, Україна
T +380322975566
Офіс проекту «Муніципальний розвиток та оновлення
старої частини міста Львова»
вул. Богомольця, 6/6
79005 Львів, Україна
T +380322751308, +380322760552
E info@urban-project.lviv.ua
I www.urban-project.lviv.ua
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над довідником працювали
Координація
Спільний українсько-німецький проект
«Муніципальний розвиток та оновлення
старої частини міста Львова»
Концепція: Василь Косів, Іріс Гляйхман, Лєнка Войтова
автори
Міхаель Енгель, GIZ
Крістоф Юнгганс, GIZ
Лілія Онищенко, Львівська міська рада
Володимир Сколоздра, Львівська міська рада
Торстен Шполер, GIZ
Лєнка Войтова, GIZ
Ре д акційна колегія
Мар`яна Борик , GIZ

Міхаель Енгель, GIZ
Іріс Гляйхман, GIZ
Василь Косів, Львівська міська рада
Лілія Онищенко, Львівська міська рада
Юрій Петраш, Львівська міська рада
Лєнка Войтова, GIZ
Маке т
Міхаель Енгель, GIZ
Лєнка Войтова, GIZ
Орест Чугуєвець, GIZ
Фото
Архів Львівської міської ради
Архів спільного українсько-німецького проекту
«Муніципальний розвиток та оновлення
старої частини міста Львова»
Архів Центру міської історії Центрально-Східної Європи
Рисунки: Віктор Підгірний
Перек ла д
Мар`яна Борик (німецько-український)
Ольга Сидор (українсько-німецький)
Вид авець
Львівська міська рада, Листопад 2011
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Довідник облаштування міста Львова доступний безкоштовно!

Підтримка

