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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 переважа-
ють будинки в стилі сецесії та модернізму, а також будівлі часу соціалізму.
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2.1 _  фасади   історія

XV–XVII століття
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  повер-
нувся до античних мотивів і мав чітке геометричне членуван-
ня: був найчастіше тривіконним, триповерховим та заверше-
ний аттиком. Поверхня фасаду часто покрита діамантовим 
рустом. Декоративні елементи – це різьблені в камені порта-
ли дверей та обрамлення вікон, часто використовувались 
колони та пілястри. З періоду Ренесансу для декорації актив-
но почали використовувати об’ємну скульптуру та техніку 
ґрафіто (видряпаний візерунок на багатошаровому кольо-
ровому тиньку). Основною барвою фасаду часто обирали 
насичені кольори – різні відтінки червоного або інтенсив-
ної охри. Дерев‘яні елементи залишали в кольорі дереви-
ни, 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 пишні-
шим 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 посла-
блюється в період Рококо. 

Характерними рисами цього періоду також є різні техніки тиньку-
вання та природний камінь. В епоху бароко та рококо найчасті-
ше 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 природ-
ному кольорі і тільки трішки пігментували. 

XVIII–XIX століття
У класицизмі фасад відзначається строгою симетрією. Вхід 
акцентований портиком з колонами. Скульптурний декор 
епохи класицизму зустрічається як у вигляді об’ємної скуль-
птури, 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 попере-
дніх стилів, гіпорбелізуючи його. Це проявляється в надмірі 
декору або використанні елементи різних стилів на одному 
фасаді. Типові прикраси фасаду в еклектиці – різноманіт-
ні декоровані пілястри з капітелями, атланти і каріатиди, 
що підтримують балкони, портали з фігурками ангелів-путі, 
профільовані обрамлення вікон, а також карнизи з орнамен-
тальним фризом. 

Швидкий темп забудови від кінця ХІХ століття спричинив 
серійне виробництво декоративних елементів, тому часто 
можна зустріти ідентичні  декоративні елементи  на різних 

Фасад епохи 
Ренесансу на 
площі Ринок

Фасад із необаро-
ковими елемен-
тами – багатим 
ліпним декором, а 
також оформлен-
ня скульптурою

У будівлях епохи 
історизму декора-
тивні елементи 
виступають з 
фасаду з клінкерної 
цегли.
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будинках. Характерним також є використання імітації матері-
алів 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, наявніс-
тю плавних ліній і флористичних орнаментів. Для декорування 
фасаду використовували ліпнину, благородні матеріали: позоло-
ту, розмальовану кераміку та декоративну плитку, метал. Декора-
тивні керамічні панно або просто окремі кольорові плитки найчас-
тіше 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 поступо-
во втрачає реалістичні риси, стає дедалі плоскішою, більш 
стилізованою. Декоративні рельєфи дуже графічні, більше 
схожі на рисунок. Іриси, жоржини, лілії, листя і плоди кашта-
ну – 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 викону-
ється 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, типови-
ми стали трикутні та гострі декоративні елементи (криштал-
ковий стиль). З другої половини 30-х років формується нова 
естетична концепція. Вона пов’язана насамперед із новими 
будівельними матеріалами і конструкціями, які дозволя-
ють архітекторам експериментувати з об’ємом. Архітекто-
ри повністю відмовились від орнаментики та замінили ї ї на 
строгі геометричні форми архітектури. Декорування фасадів 
обмежувалось застосуванням фактурного тиньку з домішка-
ми слюди, тиньку з насічками для торців та обрамлень. 

В архітектурі соціалістичного реалізму важливим декора-
тивним 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 сецесій-
ний фасад з харак-

терним декором 
та плавними 

формами

Скульптури в 
епоху соцреалізму

Архітектура 
класичного модер-

нізму – геоме-
тричні форми та 

нові конструк-
тивні можли-
вості заміня-
ють складну 

орнаментику.

Пишно оздоблені 
фасадні плитки  
з карпатською 
орнаментикою



14     БуДІВНИЦтВО тА РЕМОНт

вологість
Проблеми _ Підвищений рівень вологості погано позна-
чається на усіх частинах фасаду. Результати – підвище-
на 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 декоратив-
ні 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 підмива-
ти 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 водовід-
ведення з даху потрібно ремонтувати негайно, щойно у 
ній з’являються якісь пошкодження. Вологу в зоні цоколю 
можна усунути, встановивши горизонтальний чи вертикаль-
ний засув. Особливо чутливі до вологи консольні елемен-
ти 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). 

feuchte

2.1 _  фасади   Збереження та реставрація

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 кошто-
рис на ґрунтовну реставрацію суттєво зрости! 

Доглянутий фасад історичного будинку

Сильні пошко-
дження фасадно-
го декору через 
вивітрення  та 
неправильне 
водовідведення 

Про колишню 
красу будів-
лі свідчать 
лише віконні 
відкоси. Через 
запущеність та 
вологість будинок 
більше не придат-
ний для життя.

Плитка на цоколі 
не відповідає 
історчному зразку 
і перешкоджає 
природному цирку-
люванню повітря, 
що погано впливає 
на будівельні 
фізичні параметри 
будинку.

Правильно 
відреставро-
ваний цоколь 
будинку з природ-
ного каменю 
та з урахуван-
ням  історично-
го рельєфного 
тиньку

доБре

погано
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оформлення
Проблеми _ Вигляд фасаду залежить від якості всіх його 
елементів. Через низький рівень проінформованості населення 
щодо правового підґрунтя, частини історичних фасадів збива-
ють чи сильно змінюють. У більшості випадків причиною втрати 
цінних елементів фасаду є брак необхідного догляду.

Крім того, на фасади встановлюють кондиціонери, сателітар-
ні антени, інші технічні пристрої, прокладають комунікаційні 
мережі. Вони не лише псують естетичний вигляд фасаду, але 
і  заважають пішоходам.

Рекомендації _ Автентичні історичні фасади необхід-
но зберігати з усіма їхніми декоративними елементами, 
а втрачені частини слід відновити. Реставрація та рекон-
струкція фасадних елементів вимагає від майстрів високо-
го професійного рівня та відповідних технічних знань і може 
проводитися тільки досвідченими спеціалістами. Всі фасад-
ні дверні і віконні отвори мусять бути збереженими в автен-
тичних 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 характерис-
тиками 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.

Добре збереже-
на орнаментика 

навколо вікон; 
при реставра-
ції декоратив-

ним елементам 
необхідно приділя-
ти особливу увагу.

При встановленні 
пластикових вікон  

часто руйнують-
ся віконні відкоси, 

що загалом псує 
загальний вигляд 

історчиного 
фасаду.

При встанов-
ленні сателі-

тарної антени  
не було врахо-

вано історичну 
цінність вулич-
ного фасаду та 

частково відбито 
ліпнинний декор.

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

Майолікові встав-
ки на сецесій-

ному фасаді; 
декоративні 

кахлі є особли-
вістю місцевої 
архітектури.
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тиньк
Проблеми _ Причиною пошкодження тиньку здебільшо-
го є погане водовідведення з даху або замокання будин-
ку у цокольній ділянці. Це псує не тільки зовнішній вигляд 
фасаду, але й становить загрозу для стін. Використання 
технічно непристосованих герметичних будівельних матері-
алів, як, наприклад, цементний розчин, чи фарба, яка не 
«дихає», впливає на будівельні фізичні параметри, оскіль-
ки ці матеріали перешкоджають циркулюванню повітря, що 
своєю чергою призводить до ще більших пошкоджень.

Зовнішнє утеплення стін змінює членування фасаду, струк-
туру історичного тиньку та місця кріплення декоративних 
елементів. Використання легкозаймистих матеріалів при 
ущільненні фасаду суттєво знижує вогнестійкість будівлі.

Рекомендації _ Історичні тиньки не обов’язково відновлюва-
ти повністю.  Їх можна частково відремонтувати і покращити, 
використовуючи інші матеріали, які допускають до викорис-
тання на пам’ятках архітектури. Вони мають бути достатньо 
водостійкими, щоб витримувати сильні дощі, проте водночас 
повинні пропускати повітря, щоб з приміщень могла випаро-
вуватися волога. Можливе використання спеціальних 
реставраційних тиньків у зонах з підвищеним рівнем вологи 
та солей.

Добре збереже-
ний фасад  з його 
декоративними 
елементами

Не рекомендова-
ні термоізоля-
ція історичних 
будівель і набризк 
на тиньку – при 
цьому безпово-
ротно руйнують-
ся фасадні декори. 
Про колишню 
красу будинку 
тут свідчить 
лише карниз та 
декори під даховою 
ринвою.

Спотворений 
історчиний 
фасад через 
його неправиль-
ну реставрацію 
(термоізоляцію) 

2.1 _  фасади   Збереження та реставрація

Доглянутий фасад епохи бароко

доБре

погано
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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 охоро-
ни 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.3.2-
1-2004: реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи 
на пам’ятках культурної спадщини, рішення  № 569 від 
21.05.2010 «Про затвердження Правил розміщення зовніш-
ньої реклами у м. Львові»).

Неправильно 
вибрана колорис-

тика та  різні 
концепції  пофар-

бування в окремих 
мешканців псують 

загальний вигляд 
фасаду.

Перед реставра-
цією фасаду було 
проведено дослі-
дження фарб і на 
її базі розроблено  

та затверджено 
концепцію пофар-

бування фасаду.

Цокольні зони 
часто помилко-

во фарбують в 
яскраві кольори, 

які не мають 
історчиного 

підтвердження..

Правильно оформ-
ленний  фасад та 
вдало підкресле-
ні  архітектурні 

деталі фасаду 
з часу пізнього 

бароко

заБоронено*
 y Руйнування історичних фасадів шляхом оббивання історичних тиньків, 

карнизів, віконних обрамлень та декоративних елементів (напр., консолей та 
декоративних плиток) або прокладання комунікаційних мереж.

 y Зміна членування історичного фасаду через пробивання нових отворів та 
замурування наявних вікон та дверей, через добудови та демонтаж елементів 
оформлення будинків (напр., балконів).

 y Використання матеріалів непридатних для історичних будівель (цемент, 
набризг, пінопласт та декоративні елементи з нього).

 y Зовнішнє утеплення фасадних стін.

 y Облицювання цоколя будинку не типовими для пам’ятки архітектури 
матеріалами (плитка, бетон, плити з не типового для Львова каменю).

 y Зміна автентичної колористики фасаду.

 y Влаштування ролокасет та решіток на вікнах та дверях.

 y Влаштування на вуличних фасадах кондиціонерів та антен, не погоджених 
вивісок, витяжок та інших технічних елементів.

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