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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 оформлен-
ня вхідного холу і сходової клітки, стелі оздоблювали ліпниною з декоративною 
розетою в центрі  навколо канделябру або декоративними розписами. Декоратив-
на плитка на підлозі та кахлі на стінах, ліпнина і настінний розпис, різьба – у будин-
ках 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. 

сХодинка

перила

стовпець

поручні

вітраж

настінна панель

сХодовий майданчик

сХодовий марш
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XVIII–XIX століття
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 класи-
цизму. Перші такі будинки збудовані за проектом віденського 
архітектора Й. Зальцмана, який протягом довгих років керував 
будівельним управлінням в магістраті.  Вхідна група складала-
ся з сіней і сходової клітки. В житлових будинках в епоху класи-
цизму 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 найчасті-
ше 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 (мозаїч-
ні та латунні вставки).

У львівській житловій забудові зустрічаються різноманітні 
типи сходових кліток. Парадні сходи в основному двомар-
шеві з проміжними площадками або забіжними сходинка-
ми, 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 тинько-
вані поручні. Початок маршу сходів часто акцентували 
декоративним стовпцем зі світильником. Природне освіт-
лення 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 

Дерев̀ яні сходи з 
другої половини 
ХІХ ст. з метале-
вими перилами 
можна зустріти в 
багатьох львів-
ських будинках.

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

З початком 
поріоду сецесії 
для природного 
освітлення сходо-
вих кліток почали 
використовувати 
так звані ліхтарі.

Презентабельні 
кам̀ яні гвинтові 
сходи з метале-
вими поручнями, 
багато декорова-
ною плиткою на 
сходових майдан-
чиках та багатим 
обличкуванням 
стін.

2.6 _  сХодові клітки      історія 
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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 підло-
ги. 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
Вітражі стали особливо популярними в житлових будин-
ках кінця ХІХ-го століття і є одними з найефектніших, але й 
найкрихкіших декоративних елементів будинку. Їх вбудову-
вали 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 краків-
ська 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. 

Здорова конкурен-
ція між вироб-

никами кераміки 
стала причиною 
багатого різно-

маніття кераміч-
ної плитки для 

стін та мозаїчної 
плитки для підло-

ги на поч. 20 ст.  

  Вітраж, зобра-
жений на фото, 

розташова-
ний  узовж всієї 

сходової клітки. 
Ландшафтні 

мотиви однознач-
но є ознакою 

сецесії. >

 <  Різнокольорове 
скляне наповнення 
сецесійного ліхта-
ря над сходовою 
кліткою
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2.6 _  сХодові клітки      історія

розписи
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 особли-
вістю 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 передов-
сім зображали геометричні та флористичні орнаменти, рідше 
пейзажі. Для створення ілюзії тривимірності здебільшого 
застосовувалася техніка світло-тіні. Переважна гама кольо-
рів – це старе золото, мідний, бронзовий та пурпуровий. 

В сецесії зустрічаються як симетричні, так і асиметричні 
композиції. Зазвичай зображують типові для сецесії рослин-
ні орнаменти (маки, лілії, маргаритки, магнолії, айстри), а 
також романтичні варіації: жіночі постаті на тлі пейзажів. Для 
оздоблення верхнього плафону в основному використовува-
ли мотив літнього неба з хмарами, птахами та метеликами.

 
 ліпнина
Ліпнина – це пластичні форми з будівельного розчину на 
стелях та стінах інтер’єрів та фасадів будинків. Розрізня-
ють простий ліпний профіль та флористичні декоративні 
орнаменти та рельєфні фігуративні зображення. 

В чиншових будинках використання ліпнини не обмеж-
увалось декоруванням інтер’єрів. Її часто можна зустріти  в 
приміщеннях спільного використання, наприклад, у сходо-
вих клітках. Часто в ліпнині повторюються ті самі мотиви, які 
використовували в перилах сходів чи декорації фасаду.

Розмальована 
стеля в одній із 
сходових кліток  – 
завдяки викорис-
танню контрас-
ту між світлим 
та темним 
вдалося досяг-
ти пластичного 
тривимірного 
ефекту.

Правильно відрес-
таврований 
художній розпис 
стелі з епохи 
історизму. Крім 
того було відрес-
тавровано ліпни-
ну, яка є частиною 
ансамблю.

Вхід в чиншові 
будинки часто 
багато декору-
вали ліпниною, 
настінними 
розписами та 
дорогими облицю-
вальними матері-
алами. Також так 
звані тамбурові 
двері є частиною  
функціонально-
го та цінного 
оздоблення сходо-
вих кліток.
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feuchte

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!

2.6 _  сХодові клітки      Збереження та реставрація

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 спричи-
няють високу ймовірність пожежі. Загальний рівень безпе-
ки суттєво знижують відсутні частини перил та трухляві 
сходинки.

Рекомендації _ Навіть прості заходи можуть підвищи-
ти  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. 

конструкція
Проблеми  _   На дерев’яні елементи сходових маршів 
першого поверху особливо погано впливають мікроклі-
матичні 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 зберег-
ти. Незакріплені елементи сходів становлять велику небез-
пеку 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 небезпе-
ку для мешканців 

будинку.

Відреставру-
вати сходи 

часто дешевше 
і простіше, ніж 

Ви думаєте. Тут 
зображено сходи 

з попередньо-
го фото після 

реставрації. 

Догляд та 
реставрація 

сходової клітки 
є ефективними 

лише тоді, коли 
усунено причину 
пошкоджень . В 

цьому випадку 
найбільший пріорі-

тет має ущіль-
нення даху. 

Прибирання 
сміття та освіт-
лення – це прості 
та дешеві заходи, 
за допомогою яких  

можна підняти 
рівень безпеки у 
сходовій клітці.

доБре

погано
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Про попередню  
красу сходової 
клітки свідчать 
лише перила. На 
стінах можна 
розгледіти  
майже повністю 
втрачений стіно-
пис. Сьогодні такі 
сходові клітки 
радше оминають. 
Серед причин – 
поіржавілі сходин-
ки, брак світла та 
вандалізм.

Вхідні двері в 
квартиру також 
належать до 
облаштування 
сходових кліток. 
Для кращої безпе-
ки і в історич-
ні двері можна 
вбудувати міцніші 
замки. Заміна 
та зміна пропо-
рцій квартирних 
дверей в історич-
ній частині міста 
є неприпустимі.

2.6 _  сХодові клітки          Збереження та реставрація

декоративні деталі та оформлення
Проблеми _ Часто при прокладанні кабелів в стінах вибива-
ють 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 резуль-
таті 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 пофар-
бування 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 оригі-
нального розмір, колір та виконані з низькоякісних матеріа-
лів. Таким чином враження від гармонійного вигляду сходо-
вої клітки поступово втрачається. Вандалізм і крадіжки 
окремих елементів тільки підсилюють занедбаність будин-
ків. 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 ремонту-
вати, 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 майстер-
ність 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.               

доБре

погано
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Verputzt....

заБоронено
 y 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. 

 y Оббивання, демонтаж чи закривання декоративних елементів, зокрема 
керамічної плитки, вітражів, скляного даху, розписів та ліпнини.

 y Заміна історичних вхідних квартирних дверей. 

 y Нове, історично не підтверджене пофарбування та облицювання сходової 
клітки або ї ї частин.

 y Використання лакових та олійних фарб для пофарбування стін.

 y Покриття стін структурною штукатуркою.

 y Пошкодження декоративних елементів через встановлення газових 
підключень, електророзподільних пристроїв та інших технічних приладів.

На сходових клітках 
можна часто 

побачити хаотично 
прокладені кабелі. 

З огляду на безпеку 
та естетичний 

вигляд непотрібні 
кабелі слід видали-

ти, а решту 
зібрати в пучок і в 
трубкиах провес-

ти під штукатур-
кою. Доступ до них 
здійснюється через 

технічні коробки. 

При проведен-
ні газових труб 

технічні служби 
повністю проігно-
рували стінопис з 
часів соцреалізму.

Під час рестав-
раційних робіт 

при вході в школу 
було знайде-
но стінопис, 

який професійно 
відреставрували.

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, управ-
ління міської ради, зокрема управління охорони історичного 
середовища! Адже Ваш будинок втрачає свою цінність через 
нефахово проведені ремонтні заходи.

При плановому ремонті сходових кліток необхідно перевіри-
ти й оновити всі інженерні мережі, дзвінки, освітлення та інше 
технічне обладнання. Проводи мереж, які не використовують-
ся необхідно вилучити, а потрібні зібрати і прокласти в спеці-
альних трубках під штукатуркою. Електрощити, з’єднувальні 
проводи та лічильники необхідно встановлювати в закри-
тих щитах в спеціально передбачених для цього непомітних 
місцях, де вони не заважатимуть мешканцям.

Планування встановлення мереж мають робити висококва-
ліфіковані інженери. Виконання робіт повинна проводити 
спеціалізована фірма.


