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2.3 _ даХи 

З вежі Ратуші чи з Високого Замку відкривається чудова панорама і, якщо опусти-
ти 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, покрі-
вельного матеріалу дахів на будинках середмістя. Тому серед усіх реставраційних 
заходів саме у випадку дахів особливо важливим є комплексний підхід з ураху-
ванням загального архітектурного ансамблю міста. 

греБінь даХу

даХівка

фронтон

карниз

люкарна

кронштейн
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XVI століття
До великої пожежі 1527 року житлові будинки у Львові 
будували з легкозаймистих матеріалів: більшість будинків 
були зведені на фахверкових конструкціях, а дахи покри-
ті дерев’яним ґонтом. Перші відомості про глиняну дахів-
ку (черепицю) у Львові походять з 1491 року, коли магістрат 
уклав контракт з гончарем Миколаєм на ї ї 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 матері-
алів: каменю та цегли, а дахи вкривати вогнетривким матері-
алом. Саме з цього періоду походить назва будинків у серед-
місті – 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 свинце-
вої 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 виготов-
ляли лише вручну. Дахи багатих власників покривали 
мідною бляхою, або імпортованою дахівкою, яку привозили з  
Чехії або Відня. Після 1861 р., коли до Львова була проведе-
на 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 відкри-
лася керамічна фабрика Івана Левинського, де зокрема 
виготовляли кольорову глазуровану черепицю.

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

Репрезентатив-
ні будинки на пл. 
Ринок історич-
но були покриті 
черепицею, інші 
власники будин-
ків не могли собі 
дозволити в 
той час рідкіс-
ний покрівельний 
матеріал.

2.3 _  даХи      історія

Дах з епохи 
Ренесансу, 
оздоблений 
кам̀ яними скуль-
птурами для 
оптичного завер-
шення фасаду

Починаючи з епохи історизму дахи виконують ще й декора-
тивну функцію - фронтони та люкарни  служать   не тільки 

для провітрення та освітлення горищ, але й декоративно 
завершують фасад.
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Природне освіт-
лення в сецесій-

них будинках 
досягалося 

шляхом викла-
дення скляної 

черепиці, під якою 
був  світловий 

ліхтар – в цьому 
будинку скло 

ліхтаря повністю 
втрачено.

В кінці  ХІХ ст. 
дахи презента-

бельних  будівель 
стають крутіши-

ми, Як бачимо на 
прикладі етногра-

фічного музею у 
Львові, завдяки 

цьому поширило-
ся скульптурне 

декорування даху. 

Фото панорами 
дахів – різнома-

ніття покрівель-
них матеріалів, 
які не відповіда-

ють історичному 
образу міста і 
не забезпечу-

ють необхідного 
захисту.

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 будин-
ках, де розміщувалися різні підприємства, банки та готелі, 
також в пишних житлових будинках конструкція даху почала 
також виконувати естетичну функцію. Двосхилі дахи става-
ли все крутішими, а разом з ними виразнішою у вуличному 
просторі ставала ціла будівля.

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 призначали-
ся для освітлення та провітрення великих горищ. Покрівля 
та стійки люкарн були пишно оздоблені та мали чітке члену-
вання. 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 покри-
вали скляною дахівкою для освітлення горища. Аттики 
та мансардні вікна на головному фасаді також є частиною 
дахової конструкції і своєрідним декоративним завершен-
ням 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.
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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.

Неякісні матеріа-
ли, що протягом 
останніх десятків 
років використо-
вують у Львові 
для покриття 
дахів, погано 
переносять 
негоду та швидко 
зношуються. 
Поки з фінансових 
причин їх немож-
ливо замінити, їх 
необхідно регуляр-
но перевіряти та 
ремонтувати.

Приклад правиль-
ної реставрації 
даху – викорис-
тання історично-
го покрівельного 
матеріалу,  віднов-
лення коминів 
та оригінальної 
форми даху

При перебудо-
ві історичний 
щипцевий дах 
замінили на 
мансардний. Такі 
дії є абсолютно 
неприпустимими 
в найстарішій 
частині міста.

2.3 _  даХи   Збереження та реставрація

конструкція та форма даХу
Проблеми _ Через пошкоджене нещільне покриття даху 
руйнується його дерев̀ 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 збіль-
шенні дахових приміщень чи добудовах на горищах історич-
них 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 полама-
ні частини даху. Ставтеся серйозно до вологи та замокан-
ня на стелі та стінах і якомога швидше знайдіть їх причи-
ну. Помітивши пошкодження, одразу проконсультуйтеся зі 
спеціалістом! При реставрації слід брати до уваги автентичну 
форму даху та відновлювати ї ї. 

Пристосування горища під житлові потреби у всіх історичних 
будівлях в охоронній зоні необхідно узгоджувати з управлін-
ням охорони історичного середовища. Особливу увагу слід 
приділити дахам, що виходять на вуличну сторону, оскіль-
ки 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 дахово-
го ландшафту, їх також слід зберігати, ремонтувати, а при 
потребі – реконструювати. Щоб забезпечити стійкість та 
стабільність комину, всі ушкодження, як, наприклад, незакрі-
плені камені чи відкриті фуги слід  усувати одразу під час 
поточного ремонту. За правилами пожежної безпеки, димові 
труби під дахом мають бути щільно закритими.

доБре

погано
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...і повністю 
зруйнувала стелі 

кімнат з цінною 
ліпниною на 

верхніх поверхах...

На цих трьох 
фото видно 

наслідки незна-
чних пошкоджень, 

які при вчасному 
втручанні можна 

було дешево 
усунути:

  внаслідок відсут-
ніх покрівель-

них листів вода 
роками проникала 

в будівлю,...

даХова покрівля
Проблеми _ Незначні пошкодження на дахівці або відсут-
ність кількох плиток черепиці можуть стати вразли-
вим 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 виника-
ють 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. Покрит-
тя 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 спеці-
алізовані фірми. Всі ремонтні роботи необхідно узгодити з 
відповідальними особами в управлінні охорони історичного 
середовища міста.

... і врешті 
призвела до її 

обвалу . Ремонт 
таких пошкож-

день  потребу-
ватиме  значних 

фінасових затрат 
та фахового 

втручання.

Протягом століть покриття дахів змінювалося відповідно 
до економічної ситуації та наявності матеріалів. На сьогод-

нішній день  вигляд львівських дахів балансує між історич-
но обґрунтованими та візуально і технічно  недоречними 

обрисами.
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Такі засміче-
ні і захаращені 
горища є прекрас-
ним ґрунтом 
для поширен-
ня паразитів, 
плісняви та різних 
грибків.

Розбудоване 
горище, яке може 
стати краси-
вою квартирою. 
Геометрія даху з 
вуличного фасаду 
була повністю 
збережена.

2.3 _  даХи   Збереження та реставрація

горище та його використання
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 приміщен-
ня 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. Венти-
ляційні отвори можна закрити простими ґратами або дротом.

Вологість пошко-
дила конструкцію 
даху, на дереві 
з̀ явилась небез-
печна пліснява. 
Будівля перебу-
ває в аварійному 
стані, а кошти на 
її ремонт можуть 
значно зрости.

доБре

погано
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Правильне 
водовідведення 
(дощові ринви, 

водостічні труби 
та ін.)  забезпечує 
захист від впливу 

навколишнього 
середовища. 

Якщо дощові 
ринви не викону-

ють своєї функції,  
це може пошко-

дити конструкції 
даху та муровані 

стіни. Якщо не 
вжити жодних 

заходів, то части-
ни конструкцій 

можуть відпада-
ти, створюючи 

небезпеку!

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 водовідведен-
ні дощових стоків сховані на горищі водостічні труби дуже 
важко перевіряти, тому можливі дефекти часто залишають-
ся 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 оформлен-
ню фасаду, а прокладати нові ринви слід по кутах будин-
ку і за виступами. Кількість, місце розташування та розмі-
ри водостічних труб мають бути розраховані відповідно 
до величини даху. Водостічні труби необхідно щільно 
під’єднувати до каналізаційних стоків під землею, щоб надій-
но відводити вологу від стін та фундаментів будинку. 

заБоронено
 y Будь-яка зміна оригінальної форми та висоти даху (включно з усіма отворами і 

надбудовами) на будинках-пам’ятках архітектури. 

 y Будівельні або художні зміни на історичних аттиках,  фронтонах, мансардних 
вікнах, люкарнах та коминах.

 y 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. 

 y Розбирання профільованих конструкцій даху, консолей з бляхи чи тиньку. 

 y Підключення каналізації до ринв та водостічних труб. 

Часто непра-
вильне водовід-

ведення з даху 
можна побачити 
неозброєним оком 
з вулиці. На фото 

на фасаді будин-
ку видно наслід-

ки нещільного 
покриття  даху.


