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ВКАЗІВНИК

До уваги учасників аукціону!
В якості орієнтиру для потенційних покупців попередні оцінки за даними торгами надані в умовних одиницях
прирівняних до долара США за курсом Національного Банку України на дату здачі каталогу до друку (01.09.2021) і
носять інформаційний характер для зручності використання. Ці попередні оцінки можуть бути округлені.
Розрахунок за лоти здійснюється в гривні за курсом Національного Банку України на момент проведення торгів
(25.09.2021).
Attention to the buyers!
Dear customers! Estimate prices in this catalogue are given for common information in the U.S. dollars.
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Ікона: Дерево, темпера

Москва 1893-1917 р.
Дерево, олія.

Оклад: Срібло 84 проби, золочення. 1870 рік. Клейма майстрів.

Оклад: Авт. И.П. Тарабаров. Срібло, позолота, емалі.
27 х 22.5 х 2,8 см.
(Кіот 35х31х7 см.)

ІКОНА «ГОСПОДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ»

ІКОНА «СВЯТИЙ МИКОЛА ЧУДОТВОРЕЦЬ»

31 х 36 см.

5 000 - 7 000

10 000 - 12 000

12

13

[3]

3

ІКОНА «КОРОНУВАННЯ БОГОРОДИЦІ»
Початок ХІХ ст. Україна
Полотно, олія
78 х 166 см.
3 500 - 5 000
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МАКОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ЄГОРОВИЧ (1839-1915)
Konstantin Egorovich MAKOVSKY
«ПОРТРЕТ КРАСУНІ В БІЛОМУ» (Кін. ХІХ - поч. ХХ ст.)
Дерево, олія
40,5 х 30 см.
Підпис збоку ліворуч
50 000 - 70 000

[4]

Костянтин Єгорович Маковський (8 (20) Червня 1839 - 17 (30) вересня 1915) - російський живописець,
один з ранніх учасників товариства передвижників. Народився в Москві. Син російського діяча
мистецтв і художника-аматора, Єгора Івановича Маковського, одного із засновників «натурного
класу» на Великій Нікітській, що став згодом Училищем живопису і скульптури, а після 1865 року
Московським училищем живопису, скульптури та архітектури. Брат живописців Олександри, Миколи
і Володимира Маковських. Молодша сестра художника, Марія Єгорівна Маковська була актрисою.
Серед друзей сім’ї були Карл Брюллов і Василій Тропінін. У 1851 році вступив до Московського училища
живопису і скульптури, де, ставши першим студентом, легко отримує всі доступні нагороди. Його
вчителями були М. І. Скотті, А. М. Мокрицький, С. К. Зарянко, все - учні Карла Брюллова. Схильність
Маковського до романтизму і декоративним ефектам можна пояснити впливом Брюллова. У
1858 році Маковський й вступив до Імператорської Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. З 1860
він брав участь у виставках Академії з такими картинами як «Зцілення сліпих» (1860) і «Агенти
Димитрія Самозванця вбивають сина Бориса Годунова» (1862).
У 1863 році Маковський, разом з 13 іншими студентами, вибраними для участі в конкурсі на Велику
золоту медаль Академії, відмовився писати картину на тему Скандинавської міфології і покинув
Академію, не отримавши диплома. Трохи пізніше він приєднався до артілі художників, очолюваної
Іваном Крамським, створюючи картини з повсякденного життя (Вдова (1865), Продавець оселедця
(1867) тощо.). А в 1870 році - до «Товариства пересувних художніх виставок». Костянтин Маковський
виставляє свої роботи як на виставках Академії, так і на пересувних художніх виставках.
Значні зміни в його стилі відбулися після подорожі до Єгипту і Сербію в середині 1870-х. Його інтереси
змістилися від соціальних і психологічних проблем до художніх проблем кольору і форми. У 1880-х
Костянтин Маковський набуває популярність як модний автор портретів та історичних картин і
стає одним з найбільш високооплачуваних російських художників того часу. На Всесвітній виставці
1889 року в Парижі він отримує Велику золоту медаль за картини «Смерть Івана Грозного»,
«Суд Паріса» і «Демон і Тамара». Деякі критики-демократи розглядали його як зрадника ідеалів
Передвижників, який створював, подібно Генріху Семирадському, вражаючі на вигляд, але поверхневі
за змістом роботи.
У 1915 році, поряд з багатьма іншими художниками свого часу, бере участь у заснуванні Товариства
відродження художньої Русі. У червні цього року Костянтин Маковський, ставши жертвою нещасного
випадку (в його екіпаж врізався трамвай), помер в Петрограді. Похований на Нікольському цвинтарі
Олександро-Невської лаври (могила не збереглася).
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ЕТЮД «МЛИН» (1892)

«В ОКОЛИЦЯХ ТУЛУЗИ» (1940)

Полотно на картоні, олія
26,2 х 31,7 см.

Полотно, олія
56 х 77 см.

На зворотному боці напис: В.А.Серовъ.1865-1911г.
Этюдъ ‘Мельница‘ Харьковская губ.1892г.

Підпис знизу ліворуч

СЄРОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ (1865-1911)
Valentin Alexandrovich SEROV

КИКОЇН МИХАЙЛО ПЕРЕЦОВІЧ (1892-1968)
Michel KIKOINE

6 000 - 9 000

Експертне-атрибуційне заключення
Національного науково-дослідного
реставраційного центру України

20 000 - 25 000
Народився 19 січня 1865р. (С.-Петербург). 1873–1874 брав уроки у Р. Кеппінга. В 1874–1875 у
Парижі займається у І. Репіна. В 1876–1877 живе у Києві, відвідує місцеву гімназію і школу
малювання. У 1878 відновив заняття з Репіним. Влітку 1880 супроводжував його в поїздці
по Запоріжжю і Криму. Восени 1880 вступив у ІАХ, до 1882 був вільним слухачем. З 1886 брав
участь у виставках Московського товариства. У 1896 взяв участь у виставці мюнхенського
Сецессиона, в 1898 обраний його членом. У 1897 подорожував по Німеччині, відвідав Мюнхен,
Берлін, Гамбург. Згодом майже щороку їздив до Європи. З 1890 експонував свої роботи на
виставках ТПХВ, з 1894 - член Товариства.

Живописець народився в м. Річиця (тоді Російська Імперія). Під час навчання в художній школі
Мінська познайомився з Х. Сутіним, разом з яким продовжив навчання у Вільно, а пізніше,
в 1912 році, поїхав до Парижа й оселився в «La Rauche». На постійній основі брав участь в
«Осінньому» салоні, а так само в салонах «Незалежних» і «Тюїльрі». За рекомендацією
Модільяні підписав контракти з найвідомішими в той час галереями «Cheron» і «Netter».
Провів безліч персональних виставок у Франції, а в 1928 році взяв участь у колективній
виставці «École de Paris» в Москві. З 1933 р. володів власною студією-майстерні на Монпарнас.
Багато подорожував по Європі та Ізраїлю. У повоєнні роки активно брав участь у виставках
не тільки в містах Франції, але і в Нью-Йорку, Тель Авіві, Страсбурзі й Лондоні. Помер в 1968
році у своїй майстерні.
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«ЛІТО ПРИЙШЛО» (1980-ті)

«ЗА СТРУМОЧКОМ ЖИТО ДОЗРІВА» (1980)

Полотно, олія
218 х 584 см.

Полотно, олія
232 х 530 см.

Підпис праворуч знизу

Підпис знизу праворуч

ЧУЧАЛИН МИХАЙЛО (1936)
Mikhail CHUCHALIN

ЧІЧКАН АРКАДІЙ ЛЕОНІДОВИЧ (1947-2017)
Arkadiy CHICHKAN

25 000 - 35 000
45 000 - 55 000
Живописець. Працював в галузі станкового живопису. Найбільш повно проявив себе як
пейзажист. Жив і працював в місті Києві. Твори представлені в галерейних і приватних
колекціях в Україні та за кордоном.

Український художник-нонконформіст. Аркадій Леонідович Чічкан народився 10 серпня
1947 року в Києві в сім’ї заслуженого діяча мистецтв УРСР, професора Київського
державного художнього інституту Леоніда Ілліча Чічкана. У 1972 році закінчив Київський
державний художній інститут. Педагоги - Т. Яблонська, В. Ульянова. Чічкан А.Л. - член
Спілки художників УРСР з 1973 року. Учасник численних художніх виставок. Учасник
легендарної «Виставки 13-ти» (1979 рік), що відбила пасивний опір українського живопису
соціалістичного реалізму.
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БАЗИЛЯНСЬКИЙ ЕДУАРД (1931)
Edouard Josephovitch BASILIANSKY

10

«НА КИЇВЩИНІ» (1980-ті)

«НАД ДНІПРОМ» (1980)

Полотно, олія
247 х 660 см.

Полотно, олія
235 х 532 см.

Підпис знизу праворуч

Підпис знизу праворуч

БІДНОШИЙ ДАНИЛО ПАНТЕЛІЙОВИЧ (1924-1989)
Daniil Panteleevich BEDNOSHEI

55 000 - 65 000

50 000 - 60 000

Базилянський Едуард Йосипович народився 1931 року в місті Київ. Закінчив Український
поліграфічний інститут імені Івана Федорова (1961). Вчителі з фаху - В. Рябов,
Є. Лучко, М. Іванов. Живописець. Працював в жанрах тематичної картини, пейзажу і
натюрморту. Учасник Великої вітчизняної війни. Член Національної Спілки Художників
України (1970). Член бюро управління Київської організації Національної Спілки
Художників України. Учасник обласних, всесоюзних та республіканських виставок.

Український художник-пейзажист, член НСХУ з 1960 року, заслужений художник України.
Учасник Другої світової війни, воював в танкових військах, Т-34, горів у танку, двічі
поранений. Нагороджений орденами та медалями. З 1947 рік 1953 навчався в Київському
художньому інституті — у К. Єлеви, В.Костецького, І.Штильмана та Г.Меліхова. Перша
виставка відбулася 1951-го в Кадіївці та присвячувалася шахтарям — «Видача сталі на
заводі імені Кірова», у республіканських та всесоюзних виставках брав участь з 1953 року.
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БІЛЯК ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ (1924-2009)
Vladimir Iosifovich BELYAK

12

«ПЕЙЗАЖ З ДОРОГОЮ НА КИЇВЩИНІ» (1980)

«ПЕЙЗАЖ» (1966)

Полотно, олія
235 х 532 см.

Полотно, олія
100 х 150 см.

Підпис знизу праворуч

Підпис знизу праворуч

ПАВЛЮК МИКОЛА АРТЕМОВИЧ (1901-1980)
Nikolai PAVLYUK

50 000 - 60 000
Український художник, живописець. Народився 1924 року в передмісті Одеси Люстдорфі (Чорноморка). З 1940 по 1947 рік навчався в Одеському художньому училищі
у А. Постеля, І. Гурского, Д. Крайнева. З 1947 по 1953 рік - навчання в Київському
державному художньому інституті. Викладачі: І.Штільман, М.Шаронов, С. Григор
‘єв, К.Єлева, К.Трохименко, М.Іванов. У 1953 році бере участь у виставці українського
образотворчого мистецтва в Москві (в рамках проведення декади українського
мистецтва). Його робота отримала відзнаку «за творчі успіхи». Володимир Біляк
- учасник численних міських, республіканських, всесоюзних і міжнародних художніх
виставок. Член Національної спілки художників України з 1953 року. Нагороджений
пам’ятним знаком та медаллю. У 1988 році нагороджений медаллю Президії Верховної
Ради СРСР.

3 500 - 5 000
Радянський український живописець, член Спілки художників СРСР. Був членом Асоціації
Революційного Мистецтва УРСР. В 1930 – 1980 роках викладав в художніх навчальних закладах
Києва та Одеси. Під час Великої Вітчизняної війни брав участь в бойових діях, в обороні міста
Одеси. Після війни брав участь у відновленні та очолив Одеське художнє училище. Серед
учнів Миколи Павлюка - К. Ломикін, Є. Нейман, В. Філіпенко, Л. Яворскій, Г. Павлюк, В. Власов,
А. Гавдзинський. Довгий час був відповідальним секретарем Одеського обласного союзу
художників. Писав жанрові композиції, пейзажі та натюрморти. Нагороджений Почесною
грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Брав участь у виставках: республіканських з 1927,
всесоюзних з 1939.

24

25

[13]

[14]

13

14

«ПЕЙЗАЖ» (1964)

«СУТІНКИ» (1951)

Полотно, олія
80 х 120 см.

Полотно, олія
83,5 х 99,5 см.

Підпис і дата знизу праворуч

Підпис знизу праворуч

ПАВЛОВ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (1905-1969)
Oleksandr Stepanovich PAVOV

ГЛУЩЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ (1901-1977)
Nicolas GLOUTCHENKO

2 500 - 3 500

Народився 1905 року в місті Золотоноші. У 1931 році закінчив Харківський художній
інститут. З успіхом дебютував на виставці «По селах, містечках і містах України» у 1926
році. Працював в галузі пейзажного жанру. Брав участь у численних українських і всесоюзних
виставках. У 1950-х працював в художніх майстернях Київського товариства художників
«Укоопхудожник», пізніше перетвореного в Київське відділення майстерень Художнього
фонду Спілки художників СРСР. Жив і працював у Києві. Помер в Києві 26 грудня 1969 року.

55 000 - 70 000
Основи мистецтва художник опановував в Школі-студії Ганса Балушека (Берлін).
В 1920–1924 рр. продовжив навчання в Берлінській вищій школі образотворчого
мистецтва у Шарлоттенбурзі. До 1936 року мешкав у Франції та Іспанії. Займався
живописом, робив портрети. Мав приблизно 50 персональних виставок, брав участь
у понад 200 групових. Твори художника представлені в музеях України, Росії, Франції,
США, Канади й інших країн. Глущенко Микола має звання Народного художника України
(1944). Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1972). Народний художник
СРСР.
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«ВЕСНЯНЕ МЕРЕЖИВО» (1984)

«ЛІСОВА ПОЛЯНА» (1974)

Полотно, олія
134 х 135 см.

Картон, олія
38 х 51,5 см.

Підпис знизу праворуч

Підпис знизу праворуч

СИНГАЇВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ (1933-2007)
Vladimir SINGAEVSKY

КОНОВАЛЮК ФЕДІР ЗОТИКОВИЧ (1897-1984)
Fedir KONOVALYUK

7 000 - 9 000
Український живописець, член Спілки художників України з 1980 року. Заслужений діяч
мистецтв України з 1992 року. Лауреат Літературно-мистецької премії імені Івана НечуяЛевицького. 1966 року закінчив Київський художній інститут (викладачі Петро Сльота,
Михайло Хмелько, Ілля Штільман). У 1966—1988 роках викладав у ньому. Працював в галузі
станкового живопису. Автор жанрових картин, портретів, пейзажів і натюрмортів.
Твори художника представлені в Національному художньому музеї України, в музейних та
приватних колекціях в Україні та за її межами.

1 200 - 1 500
Український живописець. Народився в селі Калівка Вінницької області (нині село Ягідне).
Вчився в 1903–1909 в Лаврській іконописній майстерні, 1911–1915 — в Київському
художньому училищі (у Володимира Менка, Олександра Мурашка), 1915–1917 — в
Петербурзькій АМ (у Володимира Маковського), в 1925–1927 — в КХІ (у Федора
Кричевського). У 1900–1910 брав участь в розписах церков Києва і Катеринослава (тепер
Дніпро). Тривалий час працював разом з Іваном Їжакевичем. У своїй творчості розвивав
традиції українських художників кінця XIX — початку XX століть. Жив і працював у Києві.
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ШЕСТАКОВ МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ (1916-1995)
Nikolay SHESTAKOV

18

ЯБЛОНСЬКА ТЕТЯНА НИЛІВНА (1917-2005)
Tatyana Nilovna YABLONSKAYA

«ПОЧАТОК ВЕСНИ» (III чверть ХХ ст.)
Полотно, олія
100 х 150 см.

«ПЕЙЗАЖ» (ІІ пол. ХХ ст.)

Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
76 х 55 см.
25 000 - 35 000

Народився в Голіцино в 1916 році, в родині російського живописця Костянтина Кириловича
Шестакова, члена кола знаменитого передвижника Віктора Васнецова. Спочатку
Шестаков Микола закінчив художнє училище, потім вступив до Калінінградської академії
мистецтв. Працював на замовлення Міністерства закордонних справ СРСР, писав
картини для іноземних послів, був членом Спілки художників. Його підмосковні пейзажі
були присутні на всіх престижних виставках. Під час Другої світової війни Шестаков
присвятив кілька робіт кровопролитним баталіям, на яких зобразив біль і подвиг
солдатів.

Підпис знизу праворуч
9 000 - 14 000
Українська художниця-живописець, професор (1967 рік), академік Академії мистецтв СРСР
(1975), Народний художник СРСР (1982), дійсний член (академік) Академії мистецтв України
(1997—2005), лауреатка Державних премій СРСР (1949, 1951, 1979) та Національної премії
України імені Тараса Шевченка (1998), Герой України (2001). Депутат Верховної Ради УРСР
3-4-го скликань.
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СИДОРУК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ (1925-1997)
Vladimir SIDORUK
«ІРПІНСЬКІ ДУБИ» (1980)
Полотно, олія
235 х 535 см.
Підпис знизу праворуч
130 000 - 150 000
Український живописець, видатний пейзажист. Заслужений художник України. Член СХ УРСР. Народився
в м. Ржищів Київської області в 1925 році. Навчався в Республіканській художній школі ім. Т. Шевченка
(1939-1941). Його вчителями були І. Хворостецький (учень Ф. Кричевського) і Г. Кіяченко. У період 19481950 рр написав ряд картин для літературно-меморіального музею Черемшини. Прийнявши пропозицію
стати членом Київського кооперативного товариства художників (1950), переїхав до м. Ірпінь (Київська
область). Творчість художника представлена в трьох напрямках: створення полотен на замовлення музеїв
і різних адміністративних установ, відтворення мотивів природи і архітектурних пам’яток, створення
тематичних творів. Член Спілки художників України (1957), Заслужений художник України (1980).
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20
БАСОВ ЯКІВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (1914-2004)
Yakov BASOV

[21]

21

«БУРХЛИВЕ МОРЕ» (1960-1970 рр.)

ГЛУЩЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ (1901-1977)
Nicolas GLOUTCHENKO

Полотно, олія
128,5 х 193 см.

«МОРСЬКИЙ БЕРЕГ» (1948)

Підпис знизу ліворуч

Полотно, олія
96 х 79,5 см.
25 000 - 35 000

Підпис знизу праворуч
55 000 - 70 000

Український живописець і графік. Народний художник України, автор пейзажів,
портретів, натюрмортів. Працював у галузі олійного живопису та акварелі. 1922 1930 - початкову художню освіту здобув у студії М. Самокиша в Сімферополі. 1933 37 - за рекомендацією М. Самокиша навчався у Ленінградському інституті живопису,
скульптури та архітектури. Вчителі: В. Шухаєв, І. Бродський. З 1946 - жив та працював
у Криму, в Ялті та Алупці. У 1997 - на основі колекції картин, подарованій Алупці, був
відкритий Міський музей живопису Якова Басова. Художник вважається найкращим
мариністом України другої половини ХХ ст.

Основи мистецтва художник опановував в Школі-студії Ганса Балушека (Берлін). В 1920–
1924 рр. продовжив навчання в Берлінській вищій школі образотворчого мистецтва у
Шарлоттенбурзі. До 1936 року мешкав у Франції та Іспанії. Займався живописом, робив
портрети. Мав приблизно 50 персональних виставок, брав участь у понад 200 групових.
Твори художника представлені в музеях України, Росії, Франції, США, Канади й інших країн.
Глущенко Микола має звання Народного художника України (1944). Лауреат Державної
премії України ім. Т. Г. Шевченка (1972). Народний художник СРСР.
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«ПЕЙЗАЖ З ГОРОЮ» (1975)

«ВЕРШНИКИ В ГОРАХ» (1970)

Полотно, олія
100 х 115 см.

Полотно, олія
107 х 119 см.

Підпис знизу ліворуч

Підпис знизу ліворуч

БОНЯ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (1918-1989)
Grigori Vasilevich BONYA

ВАСЕЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВИЧ (1928-2019)
Georgi Stepanovich VASETSKI

3 000 - 4 000

3 000 - 3 500

Український радянський художник, член Спілки художників України. З 1939 року розпочав
навчання у Київському художньому інституті. У 1950 р. закінчив навчання у Київському
художньому інституті (викладачі Володимир Костецький, Олексій Шовкуненко, Тетяна
Яблонська). Заслужений художник УРСР з 1978 року.

Живописець. Заслужений діяч мистецтв УРСР. Народний художник УРСР. Визнаний
український художник, працював у жанрі тематичної картини на історичні або
сучасні сюжети, а також у жанрі пейзажу, натюрморту та портрета. У 1948 закінчив
Республіканську художню школу ім. Т. Шевченка. У 1955 закінчив Київський державний
художній інститут, майстерню О.Шовкуненка. Вчителі: О.Шовкуненко, В.Пузирьков.
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«НАТЮРМОРТ» (1983)

«МОТИВ СТАРОГО МІСТА» (1993)

Папір, акварель
65 х 50 см.

Фанера, олія
60 х 79 см.

Підпис знизу праворуч

Монограма знизу ліворуч, підписана на звороті

ГРИГОР’ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ (1910-1988)
Sergei Alexeyevitch GRIGORIEV

ФІЛАТОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (1930)
Vladimir FILATOV

1 200 - 1 500
Український радянський живописець, графік і майстер плакату. Член Спілки
художників України. Брав участь у всеукраїнських виставках з 1935 року, всесоюзних з
1937 року, закордонних з 1933 року. Член ВКП(б) з 1941 року. З 1947 року — професор,
з 1950 року — керівник майстерні жанрового живопису Київського художнього
інституту. У 1951–1955 роках — ректор Київського художнього інституту. В 1958
році очолив творчі майстерні Академії мистецтв УРСР, якими керував до кінця
життя.

2 500 - 3 000
Кримський живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Народився в с. Соломіно
Курської області. З 1958 року розпочав виставкову діяльність. У 1968 році закінчив
Московський народний університет мистецтв ім. Н. Крупської. Член Спілки художників СРСР
(1984). У 2003 році в Державній Третьяковській галереї відбулась персональна виставка
художника «Енергія Криму». Лауреат премії щорічного міського конкурсу «Суспільне
визнання Євпаторії» (2007). Постійний експонент обласних, республіканських, всесоюзних
і міжнародних виставок.
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«КОМІСАР» (середина ХХ ст.)

«ПЕРШИЙ СНІГ» (1965)

Полотно, олія
80 х 100 см.

Картон, олія
81 х 32,5 см.

Підпис на звороті картини

Підпис знизу ліворуч

ТРОХИМЕНКО КАРПО ДЕМ’ЯНОВИЧ (1885-1979)
Karpo Demjanovyc TROCHYMENKO

МАКСИМЕНКО МИКОЛА АНТОНОВИЧ (1924-2015)
Mykola MAKSIMENKO

12 000 - 15 000
2 000 - 3 000
Трохименко Карпо Дем’янович 1902–1910 роках (з перервами) навчався в Київському
художньому училищі, у 1906–1907 роках — в Московському училищі живопису, скульптури
та архітектури, у 1910–1916 — в Петербурзькій академії мистецтв. З 1918 року працював
у Києві в Комісії охорони пам’яток старовини і мистецтва. В 1918–1919 роках викладав
малювання у вищій залізничній школі,у 1923–1925 роках був завідувачем трудовою школою
в Кагарлику. З 1926 знову в Києві; член і секретар АХЧУ в 1926–1931 роках. В 1926–1933
роках викладав у Київській індустріальній проф-школі, згодом — Київському художньому
технікумі.

Народний художник України, автор натюрмортів і пейзажист. Після війни все своє
життя присвятив живопису. Роботи художника є в багатьох музеях України та
за кордоном, також у багатьох приватних колекціях. Найбільша колекція картин
художника знаходиться в Житомирському краєзнавчому музеї. 1960 рік — Член Союзу
художників СРСР. В 1994 році став Лауреатом Державної премії України ім. Т. Шевченка.
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СЛЬОТА ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ (1911-1974)
Piotr SLETA

РИБАЛЬЧЕНКО МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ (1909-1998)
Mikhail Andreevich RYBALCHENKO
ЛЮБИМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (1907-1981)
Alexander Pavlovich LUBIMSKY

«ЛЕНІН У СТАВОЧКА» (III чверть ХХ століття)
Полотно, олія
95 х 125 см.

«У ДУМАХ ПРО МАЙБУТНЄ» (1977)

Підпис знизу праворуч

Полотно, олія, темпера
147 х 140 см.
10 000 - 15 000

Підпис на звороті картини
10 000 - 15 000

Український радянський живописець. В 1940 р. закінчив Київський художній інститут (нині
НАОМА). Учень Федіра Кричевського. Автор багатьох тематичних полотен, проникливий
пейзажист, в творах якого яскраво проявилися основні риси радянського образотворчого
мистецтва. Твори Петра Сльоти зайняли гідне місце в історії українського образотворчого
мистецтва, кращі з них зберігаються в багатьох музеях України, Росії та приватних
колекціях.

Рибальченко Михайло Андрійович український живописець, графік, майстер монументально-декоративного мистецтва.
Член Спілки художників України з 1938 року. У 1927—1931 роках навчався в Харківському художньому інституті. Брав участь у
всеукраїнських виставках з 1931 року, всесоюзних з 1967 року.
Любимський Олександр Павлович український радянський живописець, художник станкового і монументально-декоративного
мистецтва, заслужений діяч мистецтв УРСР (з 1968). Учасник республіканських, всесоюзних і зарубіжних виставок з 1933 року.
Викладав у Харківському художньому інституті у 1947–1965 роках, з 1949 року — доцент.
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ЛЕВЧЕНКО  МИХАЙЛО (1976)
Michael LEVCHENKO

СИЧОВ СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ (1937-2003)
Stanislav SYCHOV

«МОРФІНГ ПАМ’ЯТІ» (2020)

«В РОБІТНИЧІЙ ЇДАЛЬНІ» (1961)

Поліхромне дерево

Полотно, олія
125 х 145 см.

87 х 42 см.

Підпис знизу праворуч

[31]

Підпис автора на дні роботи
30 000 - 35 000

Український художник, один з основоположників Одеської школи неофіційного мистецтва. У
1960 році закінчив Одеське художнє училище ім. Грекова. У 1961-1963 роках жив і працював
в Узбекистані. У 1970-х брав участь в неофіційних виставках в Одесі та Москві. У 1989 році
брав участь в міжнародній виставці «Імпреза» в Івано-Франківську. У 1989 і 1994 роках
пройшли його персональні виставки в Одеському музеї західного і східного мистецтва.

3 500 - 5 000
Народився в Києві. В 1999 році вступив до Спілки українських професійних художників.
З 2008-го року є членом Міжнародної асоціації монументальної скульптури AIESM. У
2019 р. взяв участь у колективному проекті «Тінь мрії», відведеному на Джардіні делла
Бієнале», офіційному українському павільйоні на 58-й Венеціанській бієнале. У 2018
отримав Міжнародну премію мистецтв Леонардо да Вінчі, нагорода за мистецькі
заслуги. У 2013 отримав премію в Китаї на Міжнародному конкурсі монументальних
спортивних скульптур. Багато його творів належать до приватних та публічних
колекцій в Аргентині, Азербайджані, Бельгії, Канаді, Чилі, Китаї, Кіпрі, Чехії, Франції,
Німеччині, Ірані, Ізраїлі, Італії, Японії, Люксембурзі, Норвегії, Польщі, Росії, Саудівській
Аравії Аравія, Іспанія, Сирія, Тайвань, Туреччина, Україна, США.
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ПРОДАНЧУК ВІКТОР (1975)
Victor PRODANCHUK

[33]
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«ЖАН МІШЕЛЬ БАСКІА» (2018)

ПРОКОПОВ ЄВГЕН (1950)
Evhen PROKOPOV

Шамот, поливи
53 х 25 см.

«БАЛЕРИНА СВІТЛАНА МІЛЬКОВСЬКА» (1980)

Підпис із зворотного боку

Висота: 58 см.
5 000 - 7 000

Роботи Віктора Проданчука насичені історією та відображають елементи первісної культури древніх народів, що проживали на
теренах України. У 1990 році поступає до Косівського коледжу декоративного та у 1995 році вступає у ЛАМ по фаху художникадизайнера прикладного мистецтва та здобуває спеціальність “Художня обробка металу” 2005 року відкрив власну фірму «Кузня
«Модерн». 2014 року заснував фірму “Оберіг Груп”, що відновлює більшість будівель історичної частини Львова. Роботи знаходяться
в Національному музеї у Львові імені Шептицького, в Одеському музеї західного та східного мистецтва, в Дніпропетровському
художньому музеї, в музеї сучасного мистецтва м. Хмельницький, в українському культурному центрі в Москві РФ, в приватних
колекціях Ющенка, Фельдмана ,Філатова, Кравецького а також в Україні та закордоном зокрема в США, Франція, Німеччина,
Італія, Бельгія, Англія, Турція, Іспанія . Про мистецьку діяльність Віктора Проданчука знято документальний фільм. Учасник
багатьох національних та зарубіжних виставок (Париж, Рим, Нью-Йорк) та аукціону в Лондоні.

Бронза, патина
6 000 - 8 000
Прокопов Євген народився в Києві, Україна. 1976 - 1980 рр. Аспірантура при Академії мистецтв, Москва, МА СРСР. 1969 - 1975 рр.
Державний художній інститут (нині Академія мистецтв), Київ, Україна. 1991 - 1993 Заступник голови Київської спілки художників.
Персональні виставки: 2007 Національний художній музей України, Київ, Україна. 2004 Українська національний музей в Чикаго,
Чикаго, Іллінойс, США. 2004 Посольство України в Сполучених Штатах Америки, Вашингтон, округ Колумбія, США. Групові виставки:
2008 Art Emigrants, Музей сучасного мистецтва Київ, Україна. 2003 Lora D. Art Gallery, Чикаго, Иллинойс, США. 2002 Художня виставка
українських майстрів на честь 10-річчя Незалежності України. Музей литовської культури Бальзекаса, Чикаго, Іллінойс, США.
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«ОГОЛЕНА» (1980-ті)

«АЛЕГОРІЯ 1» (2011)

Картон, олія
50 х 80 см.

Полотно, олія
120 х 150 см.

ТУРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО (1933)
Mikhaïl TUROVSKY

ЛЕБЕДИНЕЦЬ ПЕТРО (1956)
Petro LEBEDYNETS

Підпис знизу праворуч
10 000 - 12 000
Живописець, графік, письменник. Народився у Києві. Навчався у Київському художньому
інституті (зараз НАОМА) у 1954—1960 рр. в майстерні Олександра Пащенка та у творчих
майстернях АМ СРСР у Михайла Дерегуса (1965—1967). Працював у галузі станкової та
книжкової графіки. Учасник чисельних виставок в Україні та за кордоном. З 1978 року
живе і працює в США.

6 000 - 8 000
Народився в 1956 році. Закінчив Київський державний художній інститут (1978-1984). Член
Національної Спілки художників України з 1990 року. Має орден дванадцятипроменевоїї
зірки «Credo-Ad-Astra» «За вагомий внесок у світове мистецтво». Нагороджений
почесною грамотою учасника Арт-фестивалю мистецтв «Наша Спадщина» (Музей
Метрополітен і Національний Арт Клуб, Нью-Йорк). Отримав почесний приз «Художник
року» на Міжнародному арт-фестивалі в Києві в 1997 році, почесний приз переможця
творчого конкурсу, присвяченого 50-річчю ООН в Україні в 1996 році та почесний приз журі
міжнародної виставки «Сучасне мистецтво» у Ніцці в 1996 році.
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«ОГОЛЕНА» (1994)

«ЮНА ЄВА» (1998)

Полотно, олія
80 х 68 см.

Полотно, олія
65,5 х 49 см.

Підпис знизу ліворуч

Підпис знизу праворуч

ГАЙ СЕРГІЙ (1959)
Sergio GAY

КУЛИКОВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (1935-2015)
Vitaliy KULIKOV

10 000 - 11 000
Сергій Гай народився в 1959 р. в м.Львові, де проживає і працює зараз. У 1986 році
закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва
(ЛДІПДМ). З 1995 р. член Національної Спілки Художників України. З 2003 р. член
об’єднання «БЖ-АРТ». Входить в сотню кращих художників України згідно з виданням
«100 імен. Сучасне мистецтво України періоду Незалежності». Викладає живопис на
кафедрі дизайну Національного Лісотехнічного Університету України в м.Львові.

2 500 - 3 000
Радянський і український художник, живописець, графік, книжковий дизайнер,
плакатник. Учень Г. Бондаренко. Професор (2010) кафедри малюнка та живопису
архітектурного факультету Харківського державного технічного університету
будівництва та архітектури, який виховав за 40 років викладацької діяльності кілька
поколінь художників і архітекторів. Нагороджений дипломами республіканських
виставок плаката (Київ, Україна, 1975, 1986) і міжнародного триєнале естампу
в Шамаль (Франція, 1994), лауреат Муніципальної премії (Харків, 2006). Роботи
художника зберігаються в престижних художніх колекціях України та зарубіжжя.
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ЛЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (1941-2015)
Volodymyr LEVCHENKO

38

ЗІНЬКОВСЬКИЙ ГАМЛЕТ (1986)
Gamlet ZINKOVSKY

«ІНОПЛАНЕТЯНИН» (1968–1971)

«МІСЦЕ В СОЦІУМІ» (2015)

Картон, олія
61 х 80 см.

ДВП, емаль
100 х 100 см.

Підпис на звороті

Підпис знизу праворуч
4 500 - 6 000
5 000 - 7 000
Гамлет Зіньковський - український художник, відомий своїми стріт-арт роботами та
ілюстраціями. Народився у м. Харків. Навчався у Харківському художньому училищі, та
у Харківській Академії дизайну і мистецтв, на факультеті монументального живопису.
Живе і працює художник переважно в Харкові, бере участь у виставках в Україні та
за кордоном. Стріт-арт Гамлета відрізняється графічною манерою виконання і
присутністю характерних авторських текстів. У 2009 і 2011 році Гамлет Зіньковський
став одним з фіналістів на здобуття PinchukArtCentre Prize. У 2013 році разом з Жанною
Кадировою і Миколою Рідним представляє Україну на 53-Венеціанському бієнале.

Випускник Ленінградського вищого художньо-промислового училища імені В. Мухіної.
Працював в області живопису, монументального мистецтва. Автор портретів,
пейзажів, тематичних картин в реалістичних і абстрактних манерах. Для творчості
художника характерне глибоке розуміння кольору, простору, стилю, та своєрідне бачення
експресивної форми. Член Національної Спілки Художників України (1993). Працював
архітектором інституту «Инжпроект» (1967-1969); художником в “Укрторгреклама”
(1969-1976), “Міськоформлення” Дніпровського району (1977-1980; Київ), місто Хандига
(Якутія; 1983-1987), «Рама-Арт» (Москва, 1988-1993). З 1969 року брав участь у
республіканських та міжнародних виставках.
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«БЕЗ НАЗВИ» (2011)

«НАТЮРМОРТ» (1992)

ЖУРАВЕЛЬ МИКОЛА (1960)
Mykola ZHURAVEL

ДЖОЛОС-СОЛОВЙОВ ЄВГЕН (1941-2016)
E. E. SOLOVEV

Парний лот

Полотно, акрил
100 х 100 см.

Полотно, олія
120 х 100 см.

Підпис автора на звороті картини

Підпис знизу ліворуч

2 500 - 3 000
8 000 - 12 000

Народився 1960 року в Магнітогорську, Росія. В 1989 р. закінчив навчання у Київському
державному художньому інституті. У 1995 році вступив до Національної Спілки
художників України. В 1999 році став членом Спілки “БЖ-Арт”. Творчі пошуки
Миколи Журавля – в царині олійного малярства, левкасу, скульптури, перформансу,
відеоарту, фотографії. Автор численних виставкових проектів, бере активну участь
в тематичних пленерах, Арт-фестивалях в Україні та поза її межами. Мистецький
доробок Миколи Журавля вражає кількісним масштабом розмаху, осмисленістю
стилістичних та технічних експериментів, послідовністю поступу.

Графік, живописець, художник монументально-декоративного живопису. Народився
1941 року в м. Люботин Харківської області. Закінчив Московське художньо-промислове
училище (1961-1967). Член Харківського Відділення Союзу Художників України з 1970.
Учасник всесоюзних, республіканських, міжнародних і закордонних виставок з 1967. В
1990-х емігрував до США.
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НОРАЗЯН ВАЧАГАН (1957)
Vachagan NORAZYAN

42

ГЕЙКО МАРКО СТЕПОНОВИЧ (1956-2009)
Marko GEYKO

«Ностальгія» (1992)

«РОДИНА» (1989)

Полотно, олія
105 х 93 см.

Полотно, олія
180 х 200 см.

Підпис на звороті

Підпис знизу праворуч

5 000 - 7 000

40 000 - 50 000
Український художник. Народився в селі Станіславчик, Київської області. У 1985
році закінчив Київський художній інститут. Отримав премію М. Башкирцевої
(1988). Учасник угруповання “Живописний заповідник». Жив і працював у Києві. Твори
художника зберігаються в музеях України, галереях і приватних колекціях України,
Росії, Білорусії, Угорщини, Польщі, Франції.

У 1979 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут; навчався у Бориса
Косарева, Бориса Колесника, Поліни Осначук. У 1981-1993 роках викладав в цьому ж
інституті З 1986 року - член Спілки художників України. Працює в галузі живопису та
графіки. Живе і працює в Харкові. Роботи знаходяться в фондах Спілки художників Росії і
України, в фонді Міністерства культури України, в Харківському художньому музеї, музеї
«Зіммерлі» (США), Музеї сучасного російського мистецтва (Джерсі-Сіті), в приватних
зібраннях України, Росії, США, Німеччини, Ізраїлю, Франції,Польщі, Канади, Югославії,
Австрії. З 1986 року бере участь у республіканських, всесоюзних і міжнародних виставках;
персональні виставки проходять з 1986 року.
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ШЕМЯКІН МИХАЙЛО (1943)
Mikhail CHEMIAKIN

44

«УКРАЇНСЬКІ КОЗАКИ» (1981)

СКОП ОРЕСТ (1952)
SKOP Orest

Акварель, туш, папір
29,5 х 29,5 см.

«СУМНА ПІСНЯ» (2000)

Підпис знизу праворуч

Полотно, олія
100 х 80 см.

7 000 - 9 000

Підпис знизу ліворуч
3 500 - 5 000
Видатний український діяч та меценат. В 1974 р. закінчив архітектурний факультет
Львівського політехнічного інституту. З 1985 р. – член Національної спілки художників
України. З 1991 р. – член спілки художників «Клуб Українських Митців». 1993 р. - лауреат
Державної премії України в галузі архітектури. 2006 р. – заслужений діяч мистецтв України.
2008 р. – нагороджений Великою золотою медаллю «Гран прі» лауреата Національної премії
в галузі ландшафтної архітектури і дизайну «Квітуча Україна 2008». 2002 р. – нагороджений
орденом «Гордість нації» №1 ОС «Клуб Українських Митців».

Михайло Шемякін російський і американський художник, скульптор. Лауреат Державної премії
Російської Федерації, народний художник Кабардино-Балкарії, народний художник Адигеї,
почесний доктор ряду вищих навчальних закладів. Значна частина дитинства пройшла в НДР.
В 1957, у віці 14 років повернувся в СРСР, в Ленінград, де був прийнятий в середню художню
школу при Інституті живопису, скульптури та архітектури імені І. Ю. Рєпіна, де навчався з
1957 по 1961 рік. У 1962 році в клубі російського журналу «Зірка» відкрилася перша виставка. У
1967 році заснував групу художників «Петербург». Разом з філософом Володимиром Івановим
створив теорію метафізичного Синтетизму, присвячену пошукам нових форм іконопису.
У 2000 році заснував Уявний музей в місті Хадсон, штат Нью-Йорк, де організовуються
виставки по тематиці досліджень.
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БРЄСКІН ОЛЕКСАНДР (1947)
Oleksandr BRESKIN
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«НАТХНЕННЯ» (2011)

ПАВЛОВ ВІКТОР (1947)
Victor PAVLOV

Полотно, олія
90 х 70 см.

«ПОЦІЛУНОК» (1984)

Підпис знизу праворуч
2 500 - 2 800
Український художник Брєскін Олександр народився в 1947 році. З 1955 року проживає
в Києві. Навчався основам образотворчого мистецтва в художників у приватних
коледжах. Головним учителем для Брєскіна Олександра залишається він сам. Художник
продовжує пізнавати нові горизонти мистецтва. На творчість майстра надихає
навколишня природа, її кольори та звуки. Мистецтво Брескіна Олександра щире
та різноманітне. За довгу творчу діяльність художник приймав участь в багатьох
міжнародних проектах. Було представлено більше 20-ти персональних виставок
художника. Український Міжнародний телеканал “УТР” в 2007 та 2011 роках зняв два
повнометражних документальних фільма про творчість Брєскіна Олександра.

Картон, олія
76 х 58 см.
Підпис всередині гітари
3 500 - 5 000
Одеський художник. Закінчив живописне відділення Одеського художнього училища ім.
Грекова. Член Асоціації Європейських художників. Учасник багатьох міжнародних виставок.
Учасник «квартирних» виставок в Одесі, групових виставок в складі творчої групи «Бєляєво
100» (Москва), спільна творча діяльність з В. Хрущем. Роботи художника знаходяться в
збірках музеїв сучасного мистецтва, в приватних колекціях України та за кордоном.
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«КОМПОЗИЦІЯ»

«ПТАШИНИЙ ЯНГОЛ» (2004)

Папір, акварель
60 х 55 см.

Полотно, олія
110 х 88 см.

Підпис знизу ліворуч

Підпис на звороті

ЛЕРМАН ЗОЯ НАУМІВНА (1934-2014)
Zoya Naumovna LERMAN

МАЛИШ СЕРГІЙ (1965)
Sergiy MALYSH

2 500 - 3 000

4 500 - 6 000

Радянський і український художник-живописець і художник-графік нонконформістського,
андеграундного напрямку. У 1959 році закінчила Київський художній інститут (вчителі С.
Григор’єв, В. Костецький, Г. Меліхов). У 1960 році вступила до Національної спілки художників
України. Твори знаходяться в колекціях Національного художнього музею України, Музею
сучасного образотворчого мистецтва України, Дирекції художніх виставок НСХУ, приватних
колекціях Європи, США, Ізраїлю.

Харківський художник. Автор талановитих картин в таємничо-романтичній манері.
Художник розповідає, що образи, які він малює - виходять самі собою. За його словами,
він «витягує» особи, фігури, образи та архітектурні ансамблі з полотна. Сергій Малиш
не робить попередніх малюнків. Художник закінчив ХНПУ ім. Г.С. Сковороди в 1992. Член
Молодіжного об’єднання НСХУ з 1999 р. Учасник виставок всіх рівнів з 1995 р. пленерів з
2008 р.Твори зберігаються в приватних колекціях і музеях України та за її кордоном.
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БАНДУРКА ОЛЕНА (1985)
Elena BANDURKA

51

«ПОРТРЕТ КАЧКИ» (2017)

“ЛИМОНИ” (2020)

Полотно, акрил, акварель
100 х 70 см.

Полотно, олія
90 х 120 см.

Підпис на звороті картини

Підпис знизу праворуч

ШЕРСТЮК СВІТЛАНА (1987)
Svitlana SHERSTIUK

1 500 - 2 000
Олена Бандурка займається створенням інсталяцій, концептуальною фотографією,
абстрактним живописом. Одна з її чорно-білих фотографій отримала спеціальне
визнання “Berliner Liste” під час Берлінського тижня мистецтва. Майстриня працює
в еко-мистецтві та інших видах суспільно важливого жанру сучасної творчості.
Художниця привертає увагу до відкритих питань, таких як збереження навколишнього
середовища, використовуючи у своїй роботі незвичайні матеріали.
Учасниця Berliner Liste 2017, Лейпцизького ярмарку мистецтв 2017, Брюссельського
Art3f 2017, та Люксембурзького ярмарку мистецтв 2017 від Art3f.

1 200 - 1 500
Українська художниця. Закінчила Ніжинське художнє училище імені Марії Заньковецької
(2004). Закінчила факультет дизайну Київського національного університету технологій
та дизайну (2011 р). Живопис завжди був найбільшою пристрастю і джерелом натхнення
майстрині. Світлана Шерстюк відвідала ряд майстер-класів як в Україні, так і за кордоном
(останній в Римі, Італія, Aquarelle Art Studio). Художниця постійно розвиває свої навички,
малюючи картини для себе і на прохання. У Світлани Шерстюк була виставка у Флоренції з
неймовірною назвою «Il colore delle Emozioni» в галереї «Mega Art».
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«ПОЧУТТЯ» (2020)

«ЄВРОПА І АФРИКА, ЩО ОМИВАЄТЬСЯ ОКЕАНАМИ» (2021)

Полотно, олія
60 х 120 см.

Полотно, олія, текстурна паста
60 х 100 см.

Підпис на звороті картини

Підпис знизу праворуч

БІЛОУС ЕЛІНА (1987)
Elina BILOUS

ШЕРСТЮК СВІТЛАНА (1987)
Svitlana SHERSTIUK

1 500 - 2 000

1 200 - 1 300

Еліна Білоус народилась у Львівській області. Основні виставки: 2009 р. участь у
виставці «Духовність у сучасному мистецтві», Софія Київська, Київ. 2010, 2013, 2016,
2019 міжнародний симпозіум гутного скла у Львові. 2012 персональна виставка графіки
“Хочеться розмови, Львів”. 2013 призер Всеукраїнського конкурсу карикатури та шаржу
імені Едварда Козака, Львів. 2014 персональна виставка скла “ASP Wroclaw”. 2015, 2017, 2019
учасник міжнародного симпозіуму скла, Ассельборн, Люксембург. 2015 фіналіст конкурсу
“Stanislaw Libenski award” , Ziba museum, Прага, Чехія. 2015 фіналіст конкурсу “Feldman Art
Park”, Contemporary Art Festival of young artists, Харків. 2015 персональна виставка скла, арт
салон Велес, Львів. 2017, 2018, 2019 учасник виставки Lviv Trade expo, Львів. 2017 учасник
міжнародного біенале скла, Софія, Болгарія. 2019 персональна виставка живопису “Запах
літа” Piano Lviv. 2019, 2020 фіналіст премії молодих художників імені Андрія Бокотея. 2020
персональна виставка живопису “Бентеж не бо” Piano Lviv.

Українська художниця. Закінчила Ніжинське художнє училище імені Марії Заньковецької
(2004). Закінчила факультет дизайну Київського національного університету технологій
та дизайну (2011 р). Живопис завжди був найбільшою пристрастю і джерелом натхнення
майстрині. Світлана Шерстюк відвідала ряд майстер-класів як в Україні, так і за кордоном
(останній в Римі, Італія, Aquarelle Art Studio). Художниця постійно розвиває свої навички,
малюючи картини для себе і на прохання. У Світлани Шерстюк була виставка у Флоренції з
неймовірною назвою «Il colore delle Emozioni» в галереї «Mega Art».

66

67

[54]

[55]

54

55
БИРДІНА НАТАЛЯ (1984)
Natalia BYRDINA

ПРОДАНЧУК НАТАЛІЯ (1976)
Natalia PRODANCHUK
«ЗЦІЛЕННЯ» (2018)

«СУБ’ЄКТИВНА ПЕРЕЗБІРКА АБО ПЕРЕЗБІРКА СУБ’ЄКТНОСТІ» (2021)

Авторська техніка (Велюр, розпис професійними фарбами по тканині)
паспарту, скло, дерев’яна рама
66 х 51 см.

Полотно, ручна вишивка хрестом, в’язані елементи, акрил, маркер
150 х 100 см.

Підпис на звороті

Підпис на звороті
1 200 - 1 500

Народилась 14 січня 1976 року у м. Львів, Україна. Мисткиня та творча особистість, яка любить красу в
усьому. Працює у декількох напрямках: як художник-графік,живописець, модельєр, створивши власну
авторську техніку пише на полотні, велюрі, шовку, експериментує з різними техніками та матеріалами.
У своїй творчості надає перевагу енергетичному змісту, внутрішнім відчуттям та передати вируючий
в глибині душі настрій. Нагороджена в Топ 100 Успішних людей Львівщини, BusinessWoman ,Partners EURO
WOMEN в номінації “Культура і мистецтво”. Учасниця аукціонів Лондоні та Нью-Йорку. Учасниця багатьох
благодійних аукціонів. Роботи знаходяться у приватних колекціях України, Іспанії, Італії, Франції, Канади та
Ізраїлю.

2 000 - 3 000
Роботи Бирдіної Наталі виконуються в різних стилях: графіка, колаж, живопис,
але незмінним залишається напрямок - концептуальне мистецтво. У художниці є
виставковий досвід (як індивідуальний, так і груповий), призові місця на міжнародних
художніх конкурсах. Також у неї є психологічна освіта і досвід в психотерапевтичній
практиці, що надає глибину і сенс її роботам.
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ДВОРАК-ГАЛІК ОЛЕСЯ (1977)
Olesіa DVORAK-GALIK
«ЗРОБИ СОБІ ГУБИ» (2019)
Шамот, полива, метал, акрил
36 х 65 см. скульптура
57 х 47 см. пано

[57]

57

Підпис зі зворотного боку
3 000 - 4 500
Творчість художниці - є синтезом філософських та художніх об’єктів, поєднаних концептуальною
проблематикою. Однією з основних тем у творчості художниці є людина і природа, соціальні й
політичні проблеми, що хвилюють кожного. У своїх просторових композиціях Олеся поєднує кераміку з
такими матеріалами, як метал, дерево, текстиль, матеріалами вторинної обробки тощо. Народилася
художниця в Ужгороді, живе та працює у Києві. Закінчила Ужгородське Училище Прикладного
Мистецтва, Інститут Громадського менеджменту та Львівську Академію Мистецтв. Олеся ДворакГалік є організатором фестивалю сучасної кераміки «ЦеГлина» та арт-простору «ЦеГлинаАрт».

КАБЛУЧКА З ДІАМАНТАМИ
Каблучка з білого золота 18К. Центральний діамант - 3,01 карат G/VVS2.
Композицію доповнюють 2 діаманти загальною масою 0,86 карат.
35 000 - 40 000
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
(молоточный аукцион, internet-аукцион, live-аукцион)
УКРАИНСКИМ АУКЦИОНОМ
АНТИКВАРИАТА И ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
«АРСАНИ»

В правила могут вносится изменения, которые публи
куются в каталоге либо устно объявляются перед на
чалом торгов.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Организатор аукционных торгов - Частное Предприятие
«Украинский аукцион антиквариата и произведений
искусства «АРСАНИ»» (Далее - Аукцион) руководствуется
данными Правилами при проведении аукционных
торгов. Правила состоят из 4 разделов и Приложений
№1, №2 и №3 к ним.
Данные правила распространяются на следующие виды
проведения аукционов: молоточный аукцион, internetаукцион, live-аукцион.
1.2. Аукционные торги - продажа предметов антиквариата и
произведений искусства (Далее - лоты) через Аукцион,
где собственником лота становится покупатель
Аукциона (Далее - Покупатель), предложивший за лот во
время аукционных торгов максимальную цену.
1.3. Покупатель - полностью дееспособное физическое
или юридическое лицо, действующее лично или через
своего представителя.
1.4. Целью проведения аукционных торгов является
приобретение Покупателями лотов для удовлетворения
их эстетических и искусствоведческих потребностей.
1.5. Во время аукционных торгов Аукцион действует через
ведущего Аукциона (Аукциониста), в остальное время через своих законных представителей.
1.6. Аукционные торги предусматривают три формы учас
тия: личное присутствие Покупателя (очное участие),
заочное участие Покупателя (Поручение), а так же
участие в Аукционе посредством телефонной или
Интернет связи.
1.7. Участие в аукционных торгах осуществляется ли
бо
на основании предварительной регистрации (Заявки)

(Образец Заявки на сайте www.arsani.ua), либо непос
редственной личной регистрацией перед началом
аукционных торгов.
1.8. Аукцион оставляет за собой право отказать в регис
трации Покупателю без объяснения причин.
1.9. При оформлении Заявки на заочное или по по
ру
чительству участие в Аукционе физические лица
предоставляют паспорт и гарантийное письмо банка,
подтверждающее наличие средств на счету клиента, а
юридические лица предоставляют гарантийное письмо
банка, подтверждающее наличие средств на счету
организации и нотариально заверенную доверенность
на право представлять юридическое лицо во время
аукционных торгов.
Для участия в internet-аукционе в качестве ПОКУПАТЕЛЯ
необходима только регистрация на сайте.
1.10. Для очного участия в Аукционе Покупатель перед
началом аукционных торгов обязан оформить Заявку на
очное участие в Аукционе (Приложение №1 к Правилам)
и получить номерную карточку Покупателя.
1.10.1. Номерная карточка Покупателя является единствен
ным свидетельством, подтверждающим его право на
очное участие в аукционных торгах.
1.10.2. В случае, если Покупатель допускает использование
своей номерной карточки третьим лицом, он несет
ответственность за действия этого лица, как за свои
собственные.
1.10.3. Заявка, заполненная Покупателем, подтверждает его
безотказное согласие с Правилами.
1.11. В случае отсутствия у Покупателя возможности лично
присутствовать на аукционных торгах, он имеет
возможность подать Заявку на заочное участие в
аукционных торгах поручение (Приложение №2 к
Правилам), указав номер интересующего лота, его
название и максимальную сумму, предлагаемую за него.
Аукцион принимает Поручение и регистрирует дату и
время его получения.

1.11.1. Аукцион, получив Поручение, обязуется во время
аукционных торгов конфиденциально приобрести
для Покупателя указанный лот либо по его стартовой
стоимости, либо по цене, указанной в Поручении, если
таковая окажется наивысшей из предложенных. С этой
целью Покупатель вправе передать Аукциону свою
кредитную карту.

1.13.1. В случае, если покупка не будет совершена, Аукцион,
по требованию представителя Покупателя, может воз
вратить указанные документы.

1.11.2. В случае, если на один и тот же лот будут получены два
Поручения с одинаковыми максимальными суммами, то
выигравшим считается Покупатель, чье Поручение было
зарегистрировано Аукционом первым.

2.

1.11.3. Поручения хранятся в запечатанных конвертах, кото
рые вскрываются только во время аукционных торгов.
1.11.4. Аукцион не несет ответственности за невыполнение
Поручения и или упущения, связанные с ним, если за
указанный в Поручении лот в ходе аукционных торгов
будет предложена более высокая, чем указанная в
Поручении, цена.
1.12. Заявка на участие в аукционных торгах по телефону
(Приложение №3 к Правилам).
Покупатель имеет возможность принять участие в
аукционных торгах по телефону. Для этого в срок, не
позднее суток до начала Аукциона, необходимо подать
заявку на участие в аукционных торгах по телефону,
указав номера и названия выбранных лотов.
1.12.1. До начала аукционных торгов Аукцион присваивает
данному Покупателю номер, являющийся эквивалентом
карточки Покупателя.
1.12.2. До начала аукционных торгов по выбранным Покупа
телем лотам с ним по указанному в заявке телефонному
номеру связывается сотрудник Аукциона, который будет
представлять его интересы в ходе аукционных торгов.
1.12.3. Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе
аукционных торгов сотрудником Аукциона в интересах
Покупателя по телефону, возникают непосредственно
у этого Покупателя. Заявка на участие в аукционных
торгах по телефону подтверждает безотказное согласие
Покупателя своевременно оплатить выбранные лоты.
1.12.4. Аукцион не несет ответственности за качество теле
фонной связи.
1.13. В ходе Аукциона Покупатель действует либо от сво
его имени, либо через своего представителя. Пред
ставитель Покупателя должен предоставить Аукциону
нотариально заверенную доверенность на право
участия в аукционных торгах, а представители юриди
ческих лиц, дополнительно предоставить гарантийные
письма организаций в адрес Аукциона с обязательством
оплатить купленный лот (лоты).

1.13.2. В случае покупки лота на Аукционе представителем
третьего лица, обязательства по оплате предъявляются
доверителю.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ

2.1. Основным источником официальной информации о
предлагаемых к продаже на Аукционе лотах, является
каталог Аукциона, а так же информация на официальном
сайте.
2.1.1 Все лоты, выставляемые на аукционные торги, демон
стрируются на предаукционной выставке, сроки и место
проведения которой указаны в начале каталога.
2.1.2. До начала аукционных торгов Покупатели должны
внимательно ознакомиться с интересующими их лотами
и в случае необходимости получить консультацию
о состоянии лота и задать вопросы специалистам
Аукциона. Зарегистрированный Покупатель может
ознакомиться с экспертными заключениями (если
таковые имеются) по интересующим его лотам.
2.1.3. Аукцион публикует подробный каталог с описанием
лотов. Вся информация, приведенная в каталоге,
носит информационный характер. Оценка состояния
лота может быть сделана Покупателем или его пред
ставителем, компетентным в данной области, только
в ходе личного осмотра на предаукционной выставке.
Аукцион не несет ответственности за какие-либо ошиб
ки или отсутствие какой-либо информации в статьях с
описанием лота.
2.1.4. Решение о покупке Покупатель принимает на основании
личного осмотра лота.
2.1.5. После проведения аукционных торгов претензии
по качеству и состоянию лотов не принимаются и
основанием для отказа от оплаты купленных лотов не
являются. Покупатель обязан оплатить сделанную им
покупку в соответствии с установленными Аукционом
правилами.
2.1.6. Каталог доступен для ознакомления на сайте Аукциона.
Печатную версию каталога можно заказать по телефонам
+38 (096)-9515-777 или по e-mail: info@arsani.art
2.2. Порядок проведения аукционных торгов
2.2.1. Лоты выставляются на аукционные торги в том порядке,
в котором они представлены и пронумерованы в
каталоге.
2.2.2. Аукцион оставляет за собой право снять любой лот до
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начала или во время проведения аукционных торгов
без объяснения причин.
2.2.3. Выставляя лот на аукционные торги, Аукционист
объявляет его номер, название и стартовую цену.
2.2.4. В случае, если на лот оставлена заявка, Аукционист
дополнительно сообщает о данном факте.
2.2.5. После объявления Аукционистом цены лота, под
ня
тие Покупателем своей номерной карточки означает
его безусловное и безотзывное согласие купить
выставленный на аукционные торги лот по объявленной
Аукционистом цене.
2.2.6. Каждое последующее поднятие карточки означает
со
гласие Покупателя приобрести лот по цене, пре
вышающей последнюю названную Аукционистом цену
на один шаг.
2.2.7. Если Аукционистом не объявлено иное, шаг, на который
увеличивается цена лота в ходе аукционных торгов,
составляет 10%. Аукционист оставляет за собой право
устанавливать в ходе аукционных торгов иной шаг,
объявив его Покупателям перед аукционными торгами
по отдельным лотам.
2.2.8. Поднятие номерной карточки лицом, действующим
на основании доверенности, а так же сотрудником
Аукциона, участвующим в торгах в интересах Покупателя
по телефону, порождает права и обязанности
непосредственно у лица, в интересах которого
действуют представитель или сотрудник Аукциона.
2.2.9. Отказ от исполнения обязательства
товара и возражения, основанные на
представителем Покупателя своих
или неверном его истолковании воли
недопустимы.

по оплате
превышении
полномочий
доверителя,

2.3. Итоги аукционных торгов. С последним ударом молотка
Аукциониста определяется выигравший Покупатель
и окончательная цена проданного лота. Выигравшим
считается Покупатель, который последним поднял
номерную карточку или предложил максимальную цену
в Поручении.
2.3.1. Если наивысшее предложение цены, полученное от
Покупателя находящегося в зале, равно предложению
цены в Поручении, выигравшим считается Покупатель,
оставивший Поручение.
2.3.2. С момента последнего удара молотка Аукциониста
сделка по купле-продаже лота считается совершенной.
Отказ от ее выполнения или выдвижение каких-либо
дополнительных условий и возражений со стороны
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Покупателя или его доверенного лица невозможны.
2.3.3. Покупатель, победивший на аукционных торгах, под
писывает у секретаря Аукциона счет и получает на
руки его копию, содержащую в себе характеристику
приобретенного на торгах лота, покупную стоимость и
информацию о порядке и условиях расчета.

3.1. Порядок оплаты. Для удобства Покупателей цены на
лоты указываются в национальной валюте Украины
гривне и альтернативной валюте. Оплата приобретенных
лотов производится в гривнах по курсу Украинской
межбанковской валютной биржи на момент проведения
аукционных торгов.

2.3.4. Если по торгуемому лоту нет предложений (не под
нято ни одной карточки Покупателя и отсутствуют
Поручения), он снимается с аукционных торгов.

3.1.1. К цене лота, достигнутой в ходе аукционных торгов,
добавляется комиссионное вознаграждение Аукциону в
размере 10 % от суммы продажи данного лота.

2.3.5. В ходе проведения аукционных торгов без согласия
Аукциона запрещается проведение любого рода
рек
ламных акций, фото-, видео- и киносъемок, а
также аудиозапись. Нарушители данных требований
удаляются из зала и лишаются права дальнейшего
участия в Аукционе.

3.1.2. Комиссионное вознаграждение Аукциону уплачивается
Покупателем одновременно с оплатой стоимости
приобретенного лота. Цена приобретения включает
в себя все налоги и сборы, за исключением сборов,
связанных с перемещением купленных лотов за
пределы Украины.

2.3.6. Все споры по оплате и иным вопросам между Поку
пателями и Аукционом решаются путем переговоров,
либо в судебном порядке по месту нахождения Аук
циона.

3.1.3. Оплата стоимости приобретенного лота может быть
произведена во время аукционных торгов, сразу после
них, либо в течение последующих 7 календарных дней.

2.4. Участие в internet-аукционах
2.4.1. Если на сайте internet-аукциона Вы нашли понра
вив
шейся Вам лот (произведение искусства или ан
тиквариата) и готовы заплатить за него текущую цену
- Вы можете сделать ставку. Для этого Вы должны
зарегистрироваться на сайте аукциона как участник и
пройти авторизацию введя Ваш «номер» и «код».
Для регистрации необходимо заполнить приложенную
форму, в которой Вы указываете свой e-mail и
мобильный телефон. В течении 24 часов Вы получите
сообщение на e-mail Вашей регистрации, с указанием
Вашего «номера» участника и «кода».
Для авторизации необходимо Вами ввести в со
от
ветствующие графы, полученные по e-mail при
регистрации «номер» участника и «код». Авторизацию
необходимо делать каждый раз при посещении internetаукциона с целью делать ставку (т.е. участвовать а
торгах).
После авторизации Вы можете делать ставку. Сделать
ставку Вы можете нажав кнопку «Ваша ставка». После
чего на свой e-mail Вы получите сообщение, что ставка
принята.
Ваша ставка может быть "перебита" другим участником.
Вы получите уведомление на e-mail, и при желании,
Вы можете зайти на internet-аукцион сделать новую
ставку по новой цене, которую готовы заплатить.
Internet-аукциона проходит в сроки указанные на сайте.
Выигрывает участник, сделавший последнюю ставку до
окончания аукциона. Если Ваша ставка победила Вы на
e-mail получите счет за выигранный лот с указанием
реквизитов и времени оплаты в течении 3-х дней.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1.4Право собственности на приобретенный в ходе аук
ционных торгов лот переходит к Покупателю в момент
окончательной оплаты его стоимости и уплаты
комиссионного вознаграждения Аукциону. До момента
окончательного расчета лот остается в распоряжении
Аукциона.
3.1.5. Приобретенные
лоты
выдаются
Покупателю
только после полной оплаты выставленного счета.
Аукцион вправе удерживать лоты до получения всех
причитающихся Аукциону сумм за все приобретенные
Покупателем лоты на данных аукционных торгах.
3.1.6. Продажа лота оформляется Аукционом в соответствии
с правилами, установленными действующим законо
дательством Украины.
3.1.7. Для удобства Покупателей возможны следующие
формы оплаты: наличными денежными средствами,
безналичным перечислением, кредитными картами
(VISA, MasterCard, Maestro, AmericanExpress). При оплате
кредитными картами Аукцион взимает с Покупателя
дополнительно 3,5 % от достигнутой в ходе аукционных
торгов цены лота.
3.2. Порядок действий Аукциона в случае неполучения или
задержки оплаты за приобретенные лоты.
В случае, если по истечении 15 календарных дней с даты
проведения Аукциона, купленные лоты не оплачиваются
Покупателем полностью или частично, Аукцион вправе
начислить на неуплаченную сумму пени в размере 0.07%
за каждый день просрочки платежа.
Порядок действий internet-аукциона в случае не полу
чения или задержки оплаты за приобретенные лоты.

В случае, если по истечении 7 календарных дней с дня
проведения аукциона, купленный лот не оплачивается
Покупателем, то последний попадает в списки
«недобросовестных покупателей» и в дальнейшем к
участию в торгах internet-аукциона не допускается.
В отдельных случаях internet-аукцион оставляет за
со
бой право потребовать с Покупателя возмещение
морального вреда и материального ущерба в судебном
порядке.
3.2.1. В случае задержки Покупателем оплаты на срок
более 30 дней Аукцион вправе аннулировать сделку и
потребовать с Покупателя возмещения суммы комиссий,
причитающихся Аукциону как с Покупателя, так и с
Продавца в соответствии с Правилами приема товаров
на аукционные торги Аукциона.
3.2.2. Аукцион вправе, не прибегая к аннулированию сделки,
привлечь не осуществившего платеж Покупателя к
ответственности в размере всей причитающейся с
него суммы и начать судебный процесс по взысканию
ее вместе с процентами, судебными издержками
и расходами, в соответствии с действующим
законодательством Украины.
3.2.3. Аукцион вправе произвести зачет любых сумм, которые
могут причитаться Покупателю от Аукциона в счет
погашения остатка неуплаченной суммы.
3.2.4. Аукцион вправе не допускать Покупателя, не оп
ла
тившего покупку, на последующие Аукционы, а также
не принимать от его имени Заявки на заочное участие в
аукционных торгах или на участие в аукционных торгах
по телефону.
3.2.5. Все споры по оплате между Покупателем и Аукционом
решаются либо путем переговоров, либо в судебном
порядке по месту нахождения Аукциона.
3.3. Хранение и вывоз лотов. Купленные лоты Покупатель
обязан забрать в течение 7 календарных дней с даты
окончательной оплаты.
3.3.1. За каждый последующий день хранения Покупатель
обязан произвести дополнительную оплату Аукциону
в размере 0,3 % от стоимости покупки за каждые сутки
хранения.
3.3.2. Вывоз приобретенных на аукционе лотов производится
Покупателем самостоятельно.
Лоты приобретенные на internet-аукционе доставляются
Покупателю за дополнительную оплату или забираются
им лично.
3.3.3. В случае, если купленные лоты не забраны Покупателем
в течение 7 календарных дней с момента проведения
аукционных торгов, независимо от осуществления
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платежа, Аукцион вправе вывезти данные лоты на
хранение третьим лицам за счет Покупателя и выдать
их только после полной оплаты расходов по их вывозу
и хранению.
3.3.4. Доставка купленных на молоточном аукционе лотов
Покупателю, либо их последующее хранение Аукционом
возможны согласно предварительной договоренности
сторон. За дополнительную плату возможна отправка
купленных лотов Покупателю курьерской почтой.
4.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Аукцион предоставляет всем желающим право
предварительного осмотра на предаукционной
выставке всех лотов, представленных на аукционные
торги.
Лоты выставленные на internet-аукцион могут быть ос
мотрены Покупателем сделавшим ставку в течении
всего времени проведения internet-аукциона.
4.2. Аукцион обязуется принимать все необходимые ме
ры для предоставления Покупателям достоверной
информацию о лотах, выставленных на аукционные
торги (см. пункт 2.1.2.).
4.3. Заявление Покупателя о том, что приобретенный лот
может являться подделкой принимается Аукционом в
течение одного года со дня проведения аукционных
торгов в письменном виде. Покупатель, предъявивший
Аукциону претензии в отношении подлинности
приобретенного лота, должен предоставить в их
обоснование не менее двух отдельных независимых
экспертных заключений, выданных государственными
музеями или научно-исследовательскими учрежде
ниями Украины.
4.4. Если будет убедительно доказано, что купленный на
аукционе лот является современной подделкой, то лот
должен быть доставлен Аукциону в том же состоянии,
в каком он был продан в день проведения аукционных

торгов, без каких-либо изменений и вмешательств. В
архивах Аукциона хранятся фотоизображения, ренгенограммы и сканы проданных лотов, их от

дель
ных частей и характерных элементов. Аукцион рас
сматривает возможность возмещения затраченных
Покупателем средства, за исключением случаев, когда:
	- описание лота в каталоге Аукциона соответствует
заключениям признанных экспертов, действовавшим на
момент проведения аукционных торгов;
	- подделка была выявлена научной экспертизой,
технически невозможной на день аукционной продажи
лота, либо которая могла привести к порче лота.
Средства за такой лот могут быть выплачены Аукционом
Покупателю только после получения средств Аукционом
от первоначального владельца лота (Продавца),
предоставившего данный лот на аукционные торги.
4.5. Покупатель не вправе требовать компенсацию в
размере, превышающем заплаченную им цену, и
претендовать на возмещение дополнительных потерь и
морального ущерба.
4.6. Данные условия распространяются только на непосред
ственных Покупателей Аукциона, полу
чивших от
Аукциона соответствующие документы о приобретении
лота на аукционных торгах. Возвращаемый лот должен
быть освобожден от имущественных претензий, что
подтверждается его владельцем.
4.7. Аукцион гарантирует сохранность в тайне сведений
об именах и местонахождении Покупателей, а так
же о приобретенных ими лотах, в соответствии с
требованиями действующего законодательства Укра
ины.
4.8. Аукцион гарантирует сохранность в тайне сведений
об именах и местонахождении Продавцов, пре
дос
тавленных ими лотах, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Украины.

ЗБЕРІГАЄМО СПАДЩИНУ БУДУЄМО ЦІННОСТІ
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