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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. Найста-
ріші збережені двері у Львові походять з ХVІ ст. Поряд із щедро декорованими  
дерев‘яними брамами у Львові є багато металевих брам, в основному спроектова-
них архітектором Іваном Левинським. Кожна брама, кожні ворота гармоніюють із 
рештою архітектурних елементів будинку і є індивідуальним неповторним витво-
ром. 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.

імпост

світлик

нащільник / притворна планка

тафля

відБійник

клямка

профіль

засклення

декоративні Ґрати

оБв’язка

дверна стулка
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XIV–XVIII століття
Від початку епохи Ренесансу вхідні двері здебільшого 
складалися зі складених в ряд дощок чи дерев’яних брусків, 
з’єднаних між собою складно виконаними сталевими деталя-
ми («фурнітурою»). До зворотної сторони конструкції часто 
прибивали горизонтальні засуви, які в поєднанні з діаго-
нальними 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 кріпи-
лися на гаки в кам’яний портал, але впродовж цієї епохи 
вже розпочинається виготовлення дверей з рамами. Це 
дало можливість при виготовленні дверей використовува-
ти тафлі та інші декоративні дерев’яні елементи. Часто при 
оздобленні дверей використовували античні мотиви. Якщо 
майстри не хотіли ховати структуру дерева, то для пофарбу-
вання використовували пігментовані оливи, якщо ж навпа-
ки – дерево хотіли зафарбувати, то застосовували насичені 
фабри, наприклад,  синій та червоний кольори. 

В період бароко з’явилися великі в’їзні брами. Їхні конструк-
тивні якості майже не змінилися, але вони суттєво збільшили-
ся у розмірі. Тепер вони не тільки слугували входом у будинок, 
а й відкривали в’їзд у внутрішні подвір’я. Брами завершу-
вались 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 дошка-
ми, двері з накладними тафлями, оздоблені багатим профілю-
ванням 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 елемен-
ти 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 аркопо-
дібні. Загалом, строгі форми класицизму відобразилися на 
тогочасних дверях та брамах.

XIX століття
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 діаманто-
вого русту чи декоровані різьбою. Дедалі частіше в дверних 
стулках влаштовували вікна, на яких з міркувань безпе-
ки встановлювали ґрати. Цей елемент дверей є важли-
вим оздобленням. Звичним елементом оформлення дверей 
стали світлики над дверима, які діляться на дрібні шибки за 

Барокові двері з 
типовим візерун-
ком «в ялинку» та 
прозорим покрит-
тям деревини

Двері з епохи 
класицизму з 
багатою різьбою 
та овальним 
світликом

Приклад дверей з 
періоду історизму 
з симетричним 
вертикальним 
членуванням
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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 кварти-
ри 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, зустрі-
чаються металеві двері. Флористичні елементи та плавні 
форми змінюють прямі лінії  попередніх епох. Тафлі оздоблю-
вали квітковими мотивами, для засклення використовували 
прозоре грановане (з шліфованими краями) чи матове скло. 
Світлик вже не обов’язково прямокутний, його переплетен-
ня 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 витончені-
шими і стали естетичним центром всього першого поверху. 

Тамбурові двері, які встановлювали між холом та сходо-
вою кліткою, мали легку конструкцію з великими засклени-
ми площинами. Двері у квартири в цей період часто вінчав 
ліпний декор. 

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

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

В сецесійних 
дверях прямі 
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чу цінність, її 
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ляли в єдино-
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об̀ єкту.
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зБереження в справному стані
Проблеми _  На дерев’яні та металеві елементи дверей та 
брам наносять чисельні шари фарби, попередньо не знімаю-
чи старі нашарування. Унаслідок цього суттєво порушується 
нормальне функціонування дверей. І навпаки, при недостат-
ньому 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 рідкіс-
ними випадками. 

Рекомендації _  Змазуйте час від часу фурнітуру, щоб збері-
гати 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 антикорозій-
ним засобом, а при втраті скла вчасно вставляти нові шиби. 
Історична фурнітура творить разом з брамами та ворота-
ми художню єдність і має дуже високу мистецьку цінність. 
Зазвичай таку фурнітуру виготовляли в єдиному екземп-
лярі для конкретного об’єкта і багато декорувалася. Після 
ретельного очищення ї ї можна використовувати і далі.

feuchte

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.

Нанесення нового 
шару фарби на 
старе пофар-
бування, що 
відлущуєть-
ся, 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 збереже-
ні декоративні 

деталі

2.5 _  вХідні двері та в’їзні Брами   Збереження та реставрація

доБре

погано
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оновлення
Проблеми  _ Через часті перебудови оригінальні замки часто 
ламалися, а сходові клітки та під’їзди стали доступними для 
всіх. Протягом останніх років мешканці почали встановлюва-
ти кодові замки та домофони безпосередньо у дверне полот-
но, 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 видаєть-
ся набагато гіршим, ніж він є насправді. Замість того, щоб 
заміняти цілі двері, можна набагато дешевше відремонту-
вати чи замінити  тільки пошкоджені дерев’яні або метале-
ві елементи. Зверніться до фахівця, який зможе визначи-
ти 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 використову-
вати тільки «дихаючі» та достатньо еластичні фарби. 

Відсутні елементи дверей можна замінити схожою фурніту-
рою 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 встано-
вити у менш помітних місцях. 

законодавче підгрунтя 
Заміна брам чи воріт за наявним історичним зразком дозво-
ляється лише у тому випадку, якщо, брама відсутня, або ї ї 
вже не можна відреставрувати. Копія має відповідати оригі-
нальному 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 загаль-
ною колористикою всього фасаду.

Оформлення брами має здійснювати спеціаліст, всі дії необхід-
но узгодити з управлінням охорони історичного середовища.

 

заБоронено
 y Заміна історичних вхідних, тамбурових, міжкімнатних, балконних та інших 

дверей на двері з пластику, алюмінію, металу чи на невідповідну дерев’яну 
копію. 

 y Заміна,  прикриття вивісками та пошкодження автентичних частин дерев’яних 
дверей, засклення, металевих елементів та декоративних ґрат. 

 y Пошкодження історичних дверей чи їхніх частин внаслідок монтування 
домофонів, кодових замків та інших додаткових засувів чи замків.

 y Монтаж інших додаткових елементів, наявність яких не є історично 
засвідченою.

 y Історично не підтверджене обшивання дерев’яних дверей металом .

Правильно відрес-
тавровані двері 

служать  для 
кращої безпеки – 
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художній вигляд, 
адже брами в час 

пізнього класи-
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фарбами.

Заміна історич-
них брам на 

нові пластикові 
чи металеві є 

недопустимою.  
Якщо оригінальні 

двері втрачено, 
то слід вигото-

вити  нові за 
історичним 

зразком. У Львові 
є спеціалісти, які 

за це можуть 
взятися. 


