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1лот

Горський Костянтин Миколайович 
(1854-1943)

Російський живописець та графік. Працював у галузі історичного живопису, писав пейзажі, інтер’єри. 
Навчався в Московському училищі живопису, скульптури та архітектури (1872-1876, педагоги – І. Прянішніков, 
В. Перов). У 1876 році отримав малу срібну медаль за етюд. У 1876-1881 роках навчався в Петербурзькій 
Академії мистецтв. За період навчання неодноразово отримував академічні нагороди: 1877, 1879 роки 
– малу і велику срібні медалі, 1880 рік – малу золоту медаль, 1881 рік – велику золоту медаль. Академію 
закінчив зі званням класного художника 1-го ступеня з історичного живопису та правом на пенсіонерську 
поїздку за кордон на чотири роки. Як пенсіонер академії в 1882-1886 роках відвідав Берлін, Дрезден, Мюн-
хен, Відень, Париж, Бельгію та Англію. В 1887-1889 роках жив у Парижі, де працював над картинами на за-
мовлення імператорської родини. Викладав у Московському училищі живопису, скульптури та архітектури  
(1891-1918), Строганівському художньо-промисловому училищі (1902-1943), Московському вищому 
технічному училищі (1896-1917), Московському інженерно-будівельному інституті (1930-1943), профе-
сор. Брав участь в академічних виставках (1885, 1887, 1889), виставках Санкт-Петербурзького товари-
ства художників (1893, 1894), Товариства художників історичного живопису (1896, 1898), Товариства 
південноросійських художників (1913); експонував свої твори на Всеросійській художньо-промисловій 
виставці в Москві (1882) і Паризькому салоні (1886). Твори знаходяться в кращих музейних і приватних 
колекціях, у тому числі в Науково-дослідному музеї Російської Академії мистецтв.

ГОРСЬКИЙ К. М.
«Царівна-жаба», I пол. XX ст.

картон, олія; 33 х 26 см; підпис знизу ліворуч 

3 000 – 4 000



Мещерський Арсеній Іванович
(1834-1902)

Російський живописець-пейзажист. Народився в Тверській губернії (Росія). Належав до знатного 
роду князів Мещерських. У 1854 році зарахований вільним слухачем до Петербурзької Академії ми-
стецтв, де навчався під керівництвом Ф. Бруні, Т. Неффа. Академію закінчив у 1859 році із золотою ме-
даллю, званням класного художника та правом на закордонне пенсіонерство. Багато подорожував 
Росією, відвідав Кавказ, Крим, Італію, Фінляндію, Швейцарію. Отримав широке визнання в Росії та за її ме-
жами, став професором Петербурзької Академії мистецтв (1867). У 1867 році супроводжував великого 
князя Олексія Олександровича в навколосвітній подорожі. Нагороджений орденом Анни III-го ступеня  
«За натхненну працю на художніх теренах». Експонувався у Лондоні, Парижі, Відні. Роботи знаходяться 
в Російському музеї та Третьяковській галереї.

МЕщЕРСЬКИЙ А. І.
«Рідні простори», кін. XIX ст.  

папір, акварель; 27,5 х 24,5 см; підпис знизу праворуч

3 000 – 4 000

2 лот



Мурзанов Володимир Олексійович
(1872-1922)

Український живописець і графік, автор пейзажів і тематичних картин. Навчався в Петербурзькій 
Академії мистецтв (1892-1895) у І. Рєпіна. За роки навчання неодноразово був нагороджений меда-
лями (1893 рік – мала заохочувальна, 1894 рік – велика заохочувальна, дві срібні). Академію закінчив  
зі званням класного художника III-го ступеня. Згодом переїхав до Миколаєва, де в 1910 році відкрив  
Школу малювання, креслення і ліплення. Один з ініціаторів створення Товариства витончених мистецтв  
ім. В. Верещагіна. Засновник та перший директор Художнього музею ім. В. Верещагіна. Роботи 
зберігаються в Миколаївському художньому музеї, інших музеях та приватних колекціях України.

МУРЗАНОВ В. О.
«Долина у горах», поч. XX ст.

картон, олія; 13 х 20,7 см; підпис знизу праворуч

2 000 – 3 000

3лот



Вжещ (Вржещ) Євген Ксаверійович
(1853-1917)

Український живописець і графік, майстер пейзажного жанру. Поляк за походженням. Навчав-
ся в Київській рисувальній школі М. Мурашка (1876-1880), Петербурзькій Академії мистецтв (з 1884 
року), Мюнхенській Академії мистецтв. Жив та працював у Києві. Постійний учасник художніх виста-
вок з 1885 року. Член та експонент Товариства пересувних художніх виставок, Московського това-
риства любителів мистецтв, Московського товариства художників, Товариства південноросійських 
художників, Київської спілки художників, Київського товариства художніх виставок, Київського товари-
ства заохочення мистецтв. Картини художника часто знаходили своє відтворення на дореволюційних 
листівках. Роботи зберігаються в Національному художньому музеї України, Третьяковській галереї, 
інших музейних та приватних зібраннях.

ВжЕщ (ВРжЕщ) Є. К.
«Пейзаж із річкою», поч. XX ст. 

картон, олія; 31 х 46 см; підпис знизу ліворуч

8 000 – 10 000

4 лот



Малєєв Якуб (Malejew Jakub)
(1891-1952)

Український художник єврейського походження, пейзажист. Народився в Харкові. В 1909-1914 ро-
ках навчався живопису в Києві. В 1920 році переїхав до Польщі в м. Познань, а з 1929 року жив у Зако-
пане. Активна творча діяльність художника припадає на міжвоєнний період. Брав участь у художніх ви-
ставках в м. Закопане (1931, 1937), у виставках Варшавського Товариства заохочення мистецтв (1937). 
Більшість довоєнних робіт художника зникли під час Другої світової війни. Твори знаходяться в музеях 
Польщі та приватних колекціях.

МАЛЄЄВ Я.
«Відлига», поч. XX ст.  

картон, олія; 32 х 23 см; підпис знизу праворуч

1 500 – 1 800

5лот



Крилов Борис Петрович 
(1891-1977)

Сценограф, живописець. Навчався в Москві у О. Михайловського та А. Голубкіної. У 1920 році 
емігрував до Югославії, в середині 1920-х років переїхав у Париж. Працював виконавцем декорацій 
в театрах, займався розписом кабаре та ресторанів Монмартра. Створив декорації до вистави «Ек-
сцентричний балет» у театрі-кабаре Canari (1926) та театрі Le Nuit blanche, оформляв постановки 
Празької трупи Московського художнього театру («На дні» М. Горького, «Вишневий сад» А. Чехова, 
«Село Степанчиково» Ф. Достоєвського). У 1930-х роках разом із художником О`Клейном організував 
Салон картин і скульптури. Експонувався в салонах Незалежних (1939), брав участь в художній виставці 
в галереї Soleil (1935), багатьох групових виставках – у Буенос-Айресі (1928), Кембриджі (1929), Сан-
Антоніо (1930 ). Провів ряд персональних виставок у Парижі (1931, 1935). Основною темою робіт були 
сцени сільського життя в Росії.

КРИЛОВ Б. П. 
«Гулянка», 1918 р. 

папір, акварель; 34 х 45 см; підпис знизу праворуч

2 200 – 3 000

6 лот



Шелоумов Афанасій Іванович
(1892-1983)

Відомий художник-баталіст. Народився в Кам’янці-Подільському Хмельницької області. Невдовзі 
його сім’я переїхала в Балту (Одеська область). Під враженням від відомих балтських кінних ярмарків 
майбутній митець робить перші художні спроби. Особливе враження на нього справляє так звана 
кінна мобілізація у зв’язку з Російсько-Японською війною в 1904 році. В 1904-1908 роках бере приватні 
уроки малювання, в 1908 році вступає до Одеського художнього училища. Пізніше продовжив навчання 
в класі батального живопису в Петербурзькій Академії мистецтв у відомого баталіста М. Самокиша.  
В 1914 році пішов добровольцем на фронт. Робив замальовки епізодів війни та військового побуту. Після 
революції емігрував у Сербію. В 1930 році бере участь у найвідомішій тоді виставці російського мистецт-
ва в Бєлгороді. На ній було представлено більше 100 російських художників, які жили в еміграції в Європі 
та Америці. Після Другої світової війни оселився неподалік Мюнхена. Свою першу художню виставку  
в Німеччині присвятив 150-річчю Вітчизняної війни 1812 року (Мюнхен, 1962). Роботи художника знаходяться 
в Югославському музеї військової історії, Російському кавалерійському музеї в Нью-Йорку.

ШЕЛОУМОВ А. І.
«На полюванні», 1950-ті рр. 

картон, олія; 58 х 87,5 см; підпис знизу праворуч

7 000 – 10 000

7лот



Стройновський Леонард (Stroynowski Leonard)
(1858-1935)

Польський та російський художник і педагог. Художню освіту здобував у В. Кисличного, випускни-
ка Петербурзької Академії мистецтв. Згодом, у 1882-1887 та 1890-1892 роках, навчався  в Краківській 
Академії мистецтв у Я. Матейка (J. Matejko), В. Лужкевича (W. Łuszczkiewicz). Двічі отримував стипендію: 
в 1884 році – стипендію ім. Ласковських (stypendium Zygmunta i Marii Laskowskich), в 1892 році – стипендію 
ім. Самюеля Гловинського (stypendium im. Samuela Głowińskiego). Після закінчення академії довгий час 
жив на Кавказі, потім оселився в Кракові. Працював професором художньої анатомії та перспективно-
го рисунку на Вищих жіночих курсах ім. А. Баранецького (Wyższe Kursy dla Kobiet im. A. Baranieckiego). 
Один із засновників Товариства польських художників та дизайнерів (Związek Polskich Artystów Plastyków, 
ZPAP), відомий педагог (серед його учнів – С. Стрієнська (Z. Stryjeńska)). Писав жанрові сцени, пор-
трети (в т. ч. ректора Львівської політехніки С. Кепінського, професора Ягелонського університету 
Л. Малиновського), пейзажі та картини на релігійні теми (його твори знаходяться в багатьох церквах 
Великобританії, України (м. Золочів, Волинь, Львівська обл.), Польщі (м. Кросно, с. Станіаткі (Staniątki)). 
У 1922 році розробив мозаїки головного нефу Базиліки Найсвятішого Серця Ісуса в Кракові (Bazylika 
Najświętszego Serca Pana Jezusa).

СтРОЙНОВСЬКИЙ Л. 
«Букет півоній», поч. XX ст.

картон, олія; 53 х 76 см; підпис знизу праворуч 

5 000 – 7 000

8 лот



Костанді Кіріак Костянтинович 
(1852-1921)

Видатний український живописець, майстер пейзажів та жанрових картин. Народився в  
с. Дофінівка Херсонської губернії. У 1870-1874 роках вчився в Одеській рисувальній школі, 1875-1882 
роках – в Петербурзькій академії мистецтв, академіком якої став у 1907 році. Член Товариства пересув-
них художніх виставок з 1897 року, член-засновник Товариства південноросійських художників (ТПРХ).  
З 1885 року викладав в Одеському художньому училищі. Жив і працював в Одесі. Високу оцінку творчості 
майстра давав І. Репін. Грав виняткову роль у діяльності  ТПРХ та художній культурі України початку ХХ ст.

КОСтАНДІ К. К.
«Вечір»,  поч. XX ст.

полотно, олія; 19,8 х 13,8 см; 
на звороті підтвержувальний підпис жінки художника Марії Костанді  

Експертний висновок Ю. Є. Вакуленка

7 000 – 8 000

9лот



Костревський Станіслав (Kostrzewski Stanisław)
(1855-1899)

Російський і польський художник, пейзажист, мариніст. Художню освіту розпочав у 
шістнадцятирічному віці під керівництвом Войцеха Герсона (Wojciech Gerson). Навчався в 
Мюнхенській Академії мистецтв (1873-1875) у професора Олександра Страхубера (Aleksandr 
Strähuber), у 1874 році нагороджений бронзовою медаллю. Удосконалював художні навики у 
Парижі. Певний час відвідував Петербурзьку Академію мистецтв як вільний слухач. У 1876 році по-
вернувся у Варшаву. Виставлявся в Товаристві заохочення мистецтв, салоні Унгра (Salon Ungra), 
салоні Олександра Кривулта (Salon Aleksandra Krywulta). На думку сучасників, він був неперевер-
шеним художником та колористом. Писав портрети, жанрові сцени, пейзажі, в більш пізній період 
життя – море, виконував малюнки для журналів. За своє коротке життя художник залишив невеликий 
творчий доробок, що надає його роботам ще більшої цінності.

КОСтРЕВСЬКИЙ С. 
«Шторм», кін. XIX ст. 

картон, олія; 40 х 65 см; підпис знизу ліворуч

4 000 – 5 000

10 лот



Рерберг Федір Іванович 
(1865-1938)

Російський художник, автор пейзажів, портретів, жанрових картин. Багато працював у техніці 
акварелі. У 1881 році брав приватні уроки малювання у В. Розанова. У 1885-1892 роках вчився в 
Імператорській Академії мистецтв.  У 1886-1887 роках за малюнок і етюд нагороджувався срібними 
медалями. У 1892 році отримав звання вільного художника. Член об’єднання «Московський салон». 
Член і експонент Московського товариства любителів мистецтв, Московського товариства художників. 
Твори знаходяться у багатьох музейних колекціях, у тому числі в Державній Третьяковській галереї, Дер-
жавному Російському музеї, Державному музеї образотворчих мистецтв ім. О. Пушкіна та ін.

РЕРБЕРГ Ф. І.
«Боярин», 1889 р.

полотно, олія; 48,4 х 35,5 см, підпис посередині праворуч

8 000 – 10 000

11лот



Алісов Михайло Олександрович
(1859-1933)

Живописець-мариніст, пейзажист. Народився у Харкові. Навчався в приватній школі малю-
вання та живопису М. Раєвської-Іванової, в 1887-1888 роках – в Петербурзькій Академії мистецтв у  
Ю. Клевера. Певний час працював у Феодосії під керівництвом І. Айвазовського. Входив до севасто-
польського художнього кружка «Середа» (1912-1914), член-засновник ялтинського художнього круж-
ка (1914-1916). Експонувався в м. Астрахань (1900) та м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ) (1910). 
Персональні виставки проводились в м. Харків. Проживав у Харкові та Криму. Помер в Ялті. Твори 
зберігаються в Харківському, Дніпропетровському, Тульському, Нижньогородському художніх музеях, 
Севастопольській картинній галереї.

АЛІСОВ М. О.
«Після шторму», поч. XX ст. 

полотно, олія; 70 х 113,3 см, підпис знизу праворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

50 000 – 70 000

12 лот



Сокальський Станіслав (Sokalski Stanisław)
(1927 р. н.)

Польський художник та скульптор. Один із основоположників факультету промислового дизайну 
в Краківській Академії мистецтв ім. Я. Матейка. Член Товариства образотворчих мистецтв у Кракові 
(Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie), багаторазовий учасник художніх виставок товари-
ства (1955, 1967, 1969). Брав участь у створенні Хрестової Дороги Приходу Св. Йосипа та Божої Матері 
Фатімської у Тарнові (Польща) (Parafia Św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie). Роботи знаходяться 
в музеях Польщі та у приватних колекціях.

СОКАЛЬСЬКИЙ С. 
«Зима. Вечір», сер. XX ст. 

полотно, олія; 40 х 68,5 см; підпис знизу ліворуч

1 800 – 2 500

13лот



Рейзнер Мечислав (Reyzner Mieczyslaw)
(1861-1941)

Український та польський художник. Народився у Львові. В 1880-1886 роках навчався у Віденській 
Академії мистецтв, а також у Мюнхені. Після навчання повернувся до Львова, в 1888 році поїхав у Париж, 
де мав свою майстерню, брав участь в офіційних салонах. Свої роботи виставляв на міжнародних ви-
ставках у Мюнхені, Берліні, Відні. Влітку виїжджав на узбережжя Бретані, відвідував Бельгію, Голландію, 
Данію. На батьківщину повернувся в 1897 році. Картини експонувалися на виставках Львівського това-
риства любителів мистецтва, а також у Кракові та Варшаві. Був визнаним портретистом. Особливою 
популярністю користувалися жіночі портрети, мальовничі пейзажі та натюрморти. Більшість картин ху-
дожника знаходиться у Львівській картинній галереї, музеях Кракова та Вроцлава.

РЕЙЗНЕР М. 
«Букет гвоздик», поч. XX ст. 

картон, олія; 27 х 33 см; підпис знизу праворуч 

1 500 – 1 800

14 лот



Брєдов Альберт
(1828-1899)

Російський театральний художник, пейзажист. За походженням німець. У 1852-1855 роках працю-
вав декоратором в Ризі, потім – в Таллінні. З 1856 року працював у Росії. Був декоратором московських 
(1856-1862) і петербурзьких (1860-1871) імператорських театрів. Основні роботи: «Іван Сусанін» (1860), 
«Руслан і Людмила» (1861). Ескізи декорацій опубліковані в «Альбомі до опери „Життя за царя“» (Пе-
тербург, 1863). Послідовник відомого театрального художника А. Роллера (Andreas Leonhard Roller). 
Працюючи над декораціями до спектаклів, зображав ефектні сценічні картини, часто не пов’язані з 
хореографією та музикою. У 1868 році вступив до Петербурзької Академії мистецтв. Постійний учас-
ник академічних виставок. Багато подорожував, писав ландшафти Німеччини, Латвії та Росії. Твори 
художника неодноразово були відзначені видатним російським критиком В. Стасовим.

БРЄДОВ А. 
«Святкова церемонія», кін. XIX ст. 

полотно, олія; 100 х 73,5 см; підпис знизу праворуч 
Експертний висновок В. І. Цитовича

15 000 – 20 000

15лот



Ліпгарт Ернест Карлович 
(1847-1932) 

Російський художник,  мистецтвознавець і декоратор. Працював на замовлення імператорської 
сім’ї та великокняжих родин. Опанував живопис і техніку гравірування в приватній академії  у Флоренції. 
Брав уроки у німецького художника Франца Ленбаха, який працював у той час у Флоренції. У 1906-
1929 роках виконував обов’язки Головного хранителя картинної галереї Ермітажу.

ЛІПГАРт Е. К.
«тріумф Венери»,  

папір, акварель; 33,7 х 41,5 см; підпис (С. Makowsky) знизу ліворуч
 Експертний висновок Київського національного музею російського 

мистецтва, експерт Н. Є. Агеєва

4 000 – 5 000

16 лот



Янков Михайло Дмитрович
(1887-1970)

Російський живописець, автор пейзажів і натюрмортів. Навчався у Ю. Клевера. Член Спілки 
художників СРСР. У 1919-1950-х роках учасник багатьох художніх виставок: Перша Державна вільна 
виставка творів мистецтв (1919), виставка Асоціації художників революційної Росії (1926), виставка «Ху-
дожники Російської Федерації за п’ятнадцять років» (1933), Всесоюзна художня виставка (1947), вистав-
ка творів Ленінградських художників (1950). Експонент Товариства ім. А. Куінджі, Товариства художників-
індивідуалістів. Працював у Ленінграді, з кінця 1920-х років – у Москві. Твори зберігаються в музейних та 
приватних зібраннях Росії.

ЯНКОВ М. Д.
«Натюрморт із трояндами», 1960-ті рр. 

полотно, олія; 50 х 68,5 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок Ю. Є. Вакуленка

5 000 – 7 000

17лот



Франциус Едмонд
(кінець ХIX ст. – початок XX ст.)

Російський художник. У 1900-х роках отримав звання художника за свої живописні малюнки та 
офорти. В 1907 році отримав право на пенсіонерську поїздку за кордон. Роботи художника знаходять-
ся в приватних колекціях, продаються на російських та європейських аукціонах.

ФРАНЦИУС Е.
«Захід сонця», поч. XX ст. 

картон, олія; 42 х 27 см; підпис знизу праворуч 

3 000 – 3 500

18 лот



Вєщілов Костянтин Олександрович
(1878-1945)

Російський живописець та сценограф, автор картин на теми російської та античної історії. На-
родився в Санкт-Петербурзі. У 1893-1896 роках навчався у Художній школі Товариства заохочення ми-
стецтв, з 1896 року – в Художній школі княгині М. Тенішевої в Санкт-Петербурзі. У 1898-1904 роках на-
вчався в Петербурзькій Академії мистецтв, займався в майстерні І. Рєпіна, був його улюбленим учнем. 
Академію закінчив із золотою медаллю, званням художника і правом пенсіонерської поїздки за кор-
дон на два роки. У 1905-1906 роках жив у Італії та Франції. У 1905 році отримав премію А. Куїнджі. 
У 1908 році закінчив Імператорський археологічний інститут. З 1912 року займав посаду живописця 
Морського міністерства. У 1914 році став завідувачем декоративною частиною театру Літературно-
мистецького товариства. У 1922 році емігрував до Франції, жив у Парижі. Працював художником-де-
коратором і режисером Російського інтимного театру Д. Кірової. В середині 1930-х років переїхав 
до США. Персональні виставки відбулися в Чикаго та в галереї «Метрополітен» в Нью-Йорку. Роботи 
зберігаються в Державному Російському музеї, у Державній Третьяковській галереї, Одеському худож-
ньому музеї.

ВЄщІЛОВ К. О.
«Венеція», поч. XX ст. 

полотно, олія; 60 х 80 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок «Бюро науково-технічної експертизи «АРТ-ЛАБ»

23 000 – 28 000

19лот



Рубо Франц Олексійович
(1856-1928)

Російський художник-баталіст французького походження, основоположник вітчизняної школи па-
норамного живопису, автор близько двохсот монументальних полотен. Народився в м. Одеса. Худож-
ню освіту здобував в Одеській школі малювання (1865-1877). У 1878-1883 роках навчався в Баварській 
Королівській Академії мистецтв. Його вчителем був Юзеф Брандт (Jozef Brandt). У 1886 році отримав 
замовлення від тифлійського музею «Храм слави» на написання 19 картин на тему кавказьких воєн. 
Влітку 1903 року РУбо запросили керувати батальною майстернею Вищого художнього училища 
Академії Мистецтв. Його кращими учнями були М. Греков, М. Авілов, П. Котов. У 1908 році присвоєно 
звання академіка. Творець трьох батальних панорам: «Оборона Севастополя», «Бородінська битва», 
«Штурм аулу Ахульго». У 1913 році виїхав у Мюнхен, прожив там до кінця життя. При створенні кар-
тин вивчав документи, зустрічався з учасниками оборони, знайомився з місцями битв. Проживаючи за 
кордоном, Рубо не написав відомих полотен, проте багато зробив для популяризації російського ми-
стецтва. За його ініціативи на традиційній Міжнародній виставці в Мюнхені був створений спеціальний 
російський відділ, де брали участь багато російських художників.  

РУБО Ф. О.
«Кінна гвардія», кін. XIX ст. 

папір, олівець; 31,5 х 23,5 см; знизу посередині 

8 000 – 10 000

20 лот



жуковський Станіслав Юліанович
(1873-1944)

Відомий російський художник. Художню освіту здобував 
під керівництвом С. Южаніна, у 1892-1901 роках навчався у Мо-
сковському училищі живопису та архітектури у В. Полєнова,  
І. Левітана, С. Коровіна, А. Архипова. Отримав дві малі срібні 
медалі (1896, 1897), велику срібну медаль та звання класного 
художника (1901). У 1907 році удостоєний звання академіка, 
відкрив власну художню школу в Москві (серед його учнів  
В. Маяковський, І. Нивинський). Отримав премію ім. А. Куінджі 
(1909), двічі нагороджений медалями на Міжнародній художній 
виставці в Мюнхені (1909, 1913). У 1923 році виїхав до Польщі, 
приєднався до творчого об’єднання «Захента». Експонент 
виставок Товариства пересувних художніх виставок (з 1895 
року), виставок «Світу мистецтва» (1902-1903), виставлявся в 
галереї Ван Дімена (Van Diemen) в Берліні (1922), брав участь 
у виставках варшавського Товариства заохочення мистецтв 
(1925-1939). Роботи знаходяться в Державній Третьяковській 
галереї, Державному Російському музеї, Київському музеї 
російського мистецтва, Національному художньому музеї 
республіки Білорусь в Мінську, Національному музеї Варша-
ви, Національній галереї Кракова.

жУКОВСЬКИЙ С. Ю.
«Останній сніг», 1937 р. 

картон, олія; 55 х 38,6 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

35 000 – 40 000

21лот





22лот

Вайзе Олександр 
(1883-1960)

Російський та німецький художник-імпресіоніст. Народився в Одесі. Навчався в Академії ми-
стецтв в Мюнхені у Анжело Янка, а потім – у майстерні Жана-Поля Лауренса в Парижі. Член Мюн-
хенського товариства митців та Спілки образотворчого мистецтва Німеччини. Відомий, насампе-
ред, як художник-пейзажист. Брав участь у виставках Мюнхенського товариства митців, Скляному 
палаці (1929) та у Великій Німецькій виставці мистецтва (1938,1940) у Мюнхені. Його роботи при-
крашають музей-резиденцію у Мюнхені, рейхсканцелярію та громадські будівлі у Берліні. Жив та 
працював у Мюнхені.

ВАЙЗЕ О. 
«Рання весна», поч. XX ст. 

полотно, олія; 65 х 64 см; підпис знизу ліворуч

3 000 – 5 000



23 лот

Кнебель Йосип Миколайович
(1854-1926)

Відомий російський художник, книговидавець, культуролог, меценат. З 13-річного віку проживав у 
Відні, закінчив Академію комерційних наук (1880) та філологічний факультет Віденського університету 
(1887). Згодом переїхав до Москви. За два роки став співзасновником книготоргівельної фірми «Грос-
ман і Кнебель», яка невдовзі увійшла в число найбільших підприємств країни з продажу літератури і 
мала філіали у Санкт-Петербурзі, Варшаві, Києві, торгувала книгами в країнах Європи. В різні періоди 
з ним співпрацювали: О. Бенуа, Г. Нарбут, В. Васнєцов, І. Грабарь, П. Єфремов, Н. Реріх, В. Сєров,  
М. Добужинський, І. Остроухов та інші. У 1915 році заснував Товариство наочних посібників, яке після 
жовтневого перевороту в Росії було націоналізовано. У 1925 році за його ініціативою було організовано 
видавництво при Третьяковській галереї. Переважна більшість видань Й. Кнебеля до цього часу мають 
значну наукову та художньо-естетичну цінність.

КНЕБЕЛЬ Й. М.
«Христос у Марфи і Марії», поч. XX ст. 

папір, геліографія; 31 х 40,5 см; підпис знизу ліворуч

1 500 – 2 000



24лот

Шульце (Шультце) Іван Федорович
(1874-1939)

Відомий російський художник, майстер ліричного пейзажу. Навчався в Петербурзькій Академії 
мистецтв у К. Крижицького. З 1920 року жив у Франції, згодом працював в Англії і США. Брав участь 
у виставці «Художники Імператорської Академії мистецтв Петрограда» в галереї Magellan (1921) і в 
салоні Товариства французьких художників (1923, 1924). Провів персональні виставки в Парижі (Gérard 
Frères, 1922-1923), Лондоні (A. Tooth, 1927), Нью-Йорку (E. Jonas, 1928; J. Levy, 1931) і Чикаго (M. Field, 
1933). У 1935 році роботи художника були представлені на виставці «150 років російського мистецтва» 
в нью-йоркській галереї Hammer і отримали високу оцінку критиків. Відвідав Норвегію, Фінляндію, писав 
Версаль, Шпіцберген та Альпи. Репродукції робіт часто друкувалися в російських, американських і 
європейських журналах. Похований на кладовищі Кокад в Ніцці. Картини зберігаються в Державній 
Третьяковській галереї, Державному Російському музеї, інших музейних та приватних колекціях.

ШУЛЬЦЕ (ШУЛЬтЦЕ) І. Ф.
«Вечірня тиша», 1902 р. 

картон, олія; 40,3 х 51,5 см; підпис знизу ліворуч
Експертний висновок Ю. Є. Вакуленка

50 000 – 60 000



25 лот

Стаховський Владислав Карлович
(1852-1932)

Народився в селищі Куба на березі Каспійського моря. Освіту здобував спочатку в Тифліській 
класичній гімназії, згодом вступив до Петербурзької Академії мистецтв (1879). У 1880 році отримав дві 
срібні медалі, у 1881 році – дві срібні і одну заохочувальну медалі. Після цього деякий час вчився в 
Технологічному інституті. Не закінчивши навчання, відправився до Америки. Вчився у Нью-Йорку, знахо-
дився під впливом творчості англійських мариністів, часто здійснював морські подорожі. В кінці 1880-х 
років повертається до навчання в Петербурзькій Академії мистецтв, яку закінчив у 1889 році зі званням 
некласного художника пейзажного живопису. Повернувся в Тифліс, де з 1890 року брав участь у ви-
ставках, а з 1899 року розпочав викладацьку діяльність. У 1904 році виїхав до Мюнхена. Після революції 
1917 року переїжджає до Польщі, виставляє свої роботи у Варшаві, Кракові. Картини знаходяться в му-
зеях Польщі та приватних колекціях.

СтАХОВСЬКИЙ В. К.
«Штормове море», кін. XIX ст. 

картон, олія; 19,5 х 30 см; підпис знизу ліворуч

3 000 – 5 000



26лот

Рєпін Юрій Ілліч
(1877-1954)

Російський живописець, пейзажист, портретист. Син художника І. Рєпіна. Народився в м. Чугуїв 
Харківської області. Навчався у батька, відвідував Рисувальну школу княгині М. Тенішевої (1894-1899). 
У 1899-1905 роках був вільним слухачем Вищого художнього училища живопису, скульптури та 
архітектури при Петербурзькій Академії мистецтв (АМ) (педагоги – Ф. Рубо, П. Ковалевський, Д. Кар-
довський), займався на Вищих художньо-педагогічних курсах при АМ (1898-1903). У 1909 році переїхав 
у Куоккалу (Фінляндія), заснував там приватну школу малювання для дітей (1914). Постійний учасник ви-
ставок АМ, Спілки російських художників (1908-1911, 1913), Товариства Незалежних (1911, 1913), Товари-
ства пересувних художніх виставок (1914-1918, член товариства з 1915 року), учасник Міжнародної ви-
ставки в Мюнхені (1910, нагороджений золотою медаллю), експонент міжнародних виставок І. Рєпіна 
(1922-1930). Нагороджений премією ім. А. Куїнджі (1915). З 1939 року проживав у Гельсінкі. Роботи 
знаходяться в музейних і приватних зібраннях, у т. ч. в Державній Третьяковській галереї,  Державному 
Російському музеї, Науково-дослідному музеї Російської Академії мистецтв, домі-музеї І. Рєпіна «Пе-
нати», Національній галереї в Празі та інших.

РЄПІН Ю. І.
«Лісничий», 1929 р. 

полотно, олія; 86 х 60 см; підпис знизу ліворуч

18 000 – 20 000



27 лот

Горсткін-Вивюрський Міхал Павел
(Gorstkin-Wywiórski Michał Paweł)

(1861-1926)
Російський живописець, пейзажист. Народився у Варшаві. Вивчав хімію в Ризькому політехнічному 

інституті, згодом продовжив навчання в Цюріху. У Швейцарії почав займатися аматорським живописом. 
У 1883-1887 роках навчався в Академії образотворчих мистецтв у Мюнхені у професорів К. Рауппа  
(K. Raupp) і Н. Гизіса (N. Gysis), а також в приватних майстернях Ю. Брандта (Józef Brandt) і А. Веруша-
Ковальського (A. Wierusz-Kowalski). Багато подорожував по Європі. До 1896 року проживав в Мюнхені, 
згодом переїхав у Берлін, з 1904 року оселився в Познані. Спочатку займався жанровим живописом, а 
близько 1890 року звернувся до пейзажного жанру. Співпрацював з В. Коссаком, Ю. Фалатом. Помер 
у Берліні.

ГОРСтКІН-ВИВЮРСЬКИЙ М. П.
«Осінній пейзаж», 1920-ті рр. 

полотно, олія; 50 х 60 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок Л. М. Лугіної

3 500 – 5 000



28лот

Бакалович Владислав  
(Bakalowicz Wladyslaw)

(1833-1903)
Відомий польський живописець та портретист, автор жан-

рових та історичних композицій. Народився в м. Хшанув (Поль-
ща). У 1849-1852 роках навчався у Варшавській Академії ми-
стецтв, у 1853-1854 роках був вільним слухачем. Писав картини, 
присвячені історії Польщі, ікони для костьолів, міські пейзажі та 
портрети польської знаті. Відомі його картини на літературні сю-
жети, зокрема за мотивами роману О. Дюма «Три мушкете-
ри». З 1863 року жив і працював у Парижі. В 1865-1883 роках ро-
боти експонувалися на виставках Паризького салону, а також  
в Польщі, Брюсселі, Берліні, Лондоні та Відні. Твори представлені 
в колекціях Варшавського і Краківського національних художніх 
музеїв.

БАКАЛОВИЧ В. 
«Довгоочікуваний лист», кін. XIX ст.

дерево, олія; 61 х 41 см, підпис на звороті 

20 000 – 25 000





29лот

Бенуа (Конський) Олександр Олександрович
(1852-1928)

Російський живописець, пейзажист. Походить із знаної династії художників Бенуа-Лансере-
Серебрякових. Батько і вчитель художника Альберт Олександрович Бенуа. Народився у Гамбурзі 
(Німеччина). З 1870-х років працював у Санкт-Петербурзі. З 1889 року був членом і експонентом То-
вариства російських акварелістів, з 1901 року – Товариства заохочення мистецтв. Писав акварельні 
пейзажі Санкт-Петербурга і околиць, Фінляндії, Прибалтики, України, Поволжя, Середньої Азії, Кавка-
зу, Німеччини. Твори знаходяться у музейних і приватних зібраннях, у тому числі в Музеї сім’ї Бенуа в 
Петергофі, де у 2004 році була проведена ретроспективна виставка художника. 

БЕНУА (КОНСЬКИЙ) О. О.
«Берізки», кін. XIX ст. 

папір, акварель; 29 х 34 см; підпис знизу ліворуч 

7 000 – 8 000



30 лот

Юзефчик Зігмунт (Józefczyk Zygmunt)
(1881-1966)

Польський художник. Навчався в Кракові в Академії образотворчих мистецтв ім. Я. Матейка (1909-
1910) у Л. Вичулковського, а згодом у Ягелонському університеті. Учасник  художніх виставок Варшавсь-
кого Товариства заохочення мистецтв (1911-1914). У 1912-1914 роках його роботи були відтворені в 
багатьох періодичних виданнях, у тому числі «Казка» (Bajka), «Мрія художника» (Marzenie artysty), «За-
смучена» (Zasmucona). В міжвоєнний період жив у Кракові. З 1933 року був членом Професійної спілки 
польських митців-пластиків (нині – Об’єднання польських візуальних художників). Виставлявся в Кракові у 
Будинку Митця (1921), в Товаристві образотворчих мистецтв у Кракові (1926), в приміщенні Професійної 
спілки польських митців-пластиків (1928, 1939). Твори представлені в найкращих приватних та музейних 
колекціях, зокрема в Національному музеї у Кракові, Національному музеї у Варшаві. 

ЮЗЕФЧИК З.
«Зустріч на дорозі», 1917 р. 

картон, олія; 71 х 92 см; підпис і дата знизу ліворуч

14 000 – 18 000



31лот

Леві Василь Пилипович
(1878-1954)

Живописець, графік. Народився у Харкові. Здобув юридичну освіту в Харківському університеті, 
працював присяжним повіреним судової палати Санкт-Петербурзького округу. Учасник художніх ви-
ставок об’єднання харківських художників (1900-1901), співпрацював з виданням «Харківські відомості», 
публікував свої фельєтони з малюнками у газеті «Новини» (1904-1905). Певний час жив у Фінляндії. У 1918 
році оселився у м. Терійокі під Петербургом (нині Зеленогорськ), де познайомився з І. Рєпіним, з яким 
товаришував протягом багатьох років. Влаштував більше 50 виставок І. Рєпіна в Гельсінкі, Амстердамі, 
Празі, Гаазі, Гамбурзі, Ніцці, Каннах, Копенгагені, Осло та інших європейських містах. З 1922 року 
експонував поряд з роботами Рєпіна власні роботи. У 1930-1939 роках жив у Парижі. Брав участь у 
Виставці живопису російських майстрів в Амстердамі (1930), став одним з організаторів і учасником 
Виставки російських художників в галереї d’Alignan (1931, Париж). У 1939 році оселився в Стокгольмі, 
де прожив до кінця життя. Картини знаходяться в музеях Швеції та Фінляндії, Люксембурзькому музеї в 
Парижі, інших музейних та приватних зібраннях.

ЛЕВІ В. П.
«Перед грозою», поч. XX ст. 

картон, олія; 40 х 56 см; підпис знизу ліворуч 

5 000 – 6 000



32 лот

Капустін Григорій Іванович
(1865-1925)

Художник-пейзажист, мариніст. Навчався в Петербурзькій Академії мистецтв, працював у 
Феодосії в майстерні І. Айвазовського та в Одесі. Відомий своїми морськими і лісовими пейзажами. 
Його твори часто репродукувалися в книжкових виданнях, ілюстрованих журналах і на листівках. Роботи 
зберігаються в музеях України та Росії, зокрема в Рязанському державному художньому музеї, Тульсь-
кому музеї образотворчих мистецтв, Миколаївському художньому музеї  ім. Верещагіна, кращих при-
ватних колекціях.

КАПУСтІН Г. І.
«Літній пейзаж із річкою», I чверть XX ст. 

фанера, олія; 44 х 60 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

8 000 – 10 000



33лот

Бакалович Степан Владиславович (Bакаlowicz Stefan)
(1857-1919)

Живописець та графік, син польського художника Бакаловича Владислава. Писав картини на античні, 
історичні та жанрові сюжети. Навчався у Варшавській школі малювання (1874-1876), потім у Петербурзькій 
Академії мистецтв (1876-1881) у В. Верещагіна та П. Чистякова. За період навчання неодноразово отриму-
вав академічні нагороди: 1877 рік – дві малі срібні медалі, 1878 рік – велика срібна медаль, 1879 рік – велика 
і мала срібна медаль, 1880 рік – мала золота медаль, 1881 рік – велика золота медаль. Академію закінчив 
зі званням класного художника I-го ступеня та правом на пенсіонерську поїздку за кордон на п’ять років. У 
1882-1887 роках відвідав Париж, Рим, Алжир. З 1886 року – академік історичного живопису. Після закінчення 
терміну пенсіонерства залишився в Римі. Брав участь в академічних виставках (1884-1897), виставках Мо-
сковського товариства любителів мистецтв (1887-1892), Санкт-Петербурзького товариства художників (1891-
1913; з 1900 року – член товариства), Товариства художників історичного живопису (1895; з 1895 року – член 
товариства). Експонент міжнародних художніх виставок у Берліні (1886, 1891) та Мюнхені (1892). Помер у 
Римі. Твори представлені в Державній Третьяковській галереї, Державному Російському музеї, Київському 
музеї російського мистецтва, інших музеях та приватних колекціях.

БАКАЛОВИЧ С. В.
«Човни на Нілу», 1902 р. 

картон, олія; 35,5 х 22,5 см; підпис знизу ліворуч

5 000 – 7 000



34 лот

Альтман Олександр
(1885-1950)

Український та французький живописець. Народився в єврейській сім’ї на Київщині. З 
одинадцятирічного віку працював в Одесі помічником художника. В 1905 році переїхав у Відень, згодом 
оселився в Парижі. Навчався в Академії Жуліана (Academie Julian) у А.-В. Бугро (A-W. Bouguereau). 
Робив замальовки відомих картин в Луврі, писав пейзажі Парижа і його передмість, Біскайської за-
токи, Біарріц, Сен-Жан-де-Люса. Працював в ательє La Ruche. Експонувався в салонах Незалежних 
(1908-1920), Осінньому (1909-1924), Тюїльрі (1923), учасник пересувного cалону В. Іздебського (1909-
1910). У 1912 році відбулася спільна виставка з Д. Відгофом і Н. Аронсоном в галереї  Devambez, в 1922 
році – персональна виставка в галереї Marcel Bernheim в Парижі, на якій твори художника придбали 
Люксембурзький музей Парижа, Міністерство закордонних справ Франції та Міністерство витончених 
мистецтв. У 1930 році подарував 27 своїх робіт місту Креси-ла-Шапель під Парижем. Одна з вулиць 
міста після смерті художника названа його іменем. Нагороджений орденом Почесного легіону (1927). 
Похований у Франції.

АЛЬтМАН О.
«Пейзаж із будинком», 1913 р.

полотно, олія; 54,5 х 65,3 см; підпис знизу ліворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

30 000 – 40 000



35лот

Корецький Віктор (Wictor Korecki)
(1890-1980)

Український та польський художник, пейзажист. Народився в м. Кам’янець-Подільський 
Хмельницької області. Навчався в середній школі в Києві, закінчив Київську рисувальну школу М. Му-
рашка. Згодом повернувся до Кам’янця-Подільського, а в 1921 році виїхав до Варшави. У міжвоєнний 
період виставляв свої роботи у Товаристві образотворчих мистецтв у Варшаві. Після варшавського по-
встання (1944), під час якого згоріла його майстерня разом із зібраними там творами, проживав у 
Прушкові, звідки був депортований в трудовий табір в Лейпцигу. У 1946 році оселився неподалік від Вар-
шави. Писав романтичні пейзажі Мазовії (історична область в центрі Польщі). В його роботах помітний 
вплив творчості Юзефа Хелмонського (Józef Chełmoński) та Юзефа Рапацького (Józef Rapacki). Робо-
ти зберігаються в музеях та приватних колекціях Польщі та Європи.

КОРЕЦЬКИЙ В. 
«Непрошений гість», 1950-ті р. 

картон, олія; 36 х 50 см; підпис знизу праворуч

6 000 – 8 000



36 лот

Баумгартнер  Адольф (Baumgartner Adolf)
(1893-1939)

Австрійський художник болгарського походження, пейзажист, майстер історичного живопису та 
жанрових сцен. Народився у Відні. Художню освіту здобував, навчаючись у батька. Здійснив ряд творчих 
поїздок до Швеції та Англії. Серед робіт художника часто зустрічаються зображення кінних перегонів 
та морських пейзажів, сцен військового побуту. Картини зберігаються в музеях Австрії та приватних 
колекціях, виставляються на продаж на світових аукціонах.

БАУМГАРтНЕР А.
«На узбережжі», поч. ХХ ст. 

полотно, олія; 82,5 х 129 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

16 000 – 18 000



37лот

Альбіновська-Мінкевич Софія Юліанівна
(1886-1972)

Український та польський живописець і графік, автор пейзажів та натюрмортів. Народилася в  
м. Клагенфурт (Австрія). Навчалася в художніх студіях Відня (1901-1906), Парижа (1906-1909), Вищій школі 
ужиткового мистецтва у Відні (1909-1912). Учителі з фаху – Г. Гогенбергер, К. Мозер, Ф. Гумперт. Подо-
рожувала по Англії, Бельгії, Голландії та Італії. З 1912 року жила й працювала у Львові. Організатор та го-
лова жіночого мистецького об’єднання «Спілка Львівських мисткинь» (1917-1939). Член Спілки радянсь-
ких художників України (1939). Персональна виставка – Львів (1956). Померла у Львові, похована на 
Личаківському цвинтарі. Твори зберігаються у Львівській національній галереї мистецтв, Національному 
музеї у Львові, Івано-Франківському художньому музеї, приватних колекціях. 

АЛЬБІНОВСЬКА-МІНКЕВИЧ С. Ю.
«Букет квітів», I пол. XX ст.

фанера, олія; 30 х 40 см; підпис знизу ліворуч

3 500 – 4 000



38 лот

Корецький Віктор (Wiktor Korecki)
(1890-1980)

Український та польський художник, пейзажист. Народився в м. Кам’янець-Подільський 
Хмельницької області. Навчався в середній школі в Києві, закінчив Київську рисувальну школу М. Му-
рашка. Згодом повернувся до Кам’янця-Подільського, а в 1921 році виїхав до Варшави. У міжвоєнний 
період виставляв свої роботи у Товаристві образотворчих мистецтв у Варшаві. Після варшавського по-
встання (1944), під час якого згоріла його майстерня разом із зібраними там творами, проживав у 
Прушкові, звідки був депортований в трудовий табір в Лейпцигу. У 1946 році оселився неподалік від Вар-
шави. Писав романтичні пейзажі Мазовії (історична область в центрі Польщі). В його роботах помітний 
вплив творчості Юзефа Хелмонського (Józef Chełmoński) та Юзефа Рапацького (Józef Rapacki). Робо-
ти зберігаються в музеях та приватних колекціях Польщі та Європи.

КОРЕЦЬКИЙ В.
«Зима», II пол. XX ст.

полотно, олія; 51 х 79 см; підпис знизу праворуч 

8 000 – 10 000



39лот

Ерб Ерно
(1878-1943)

Львівський художник єврейського походження, один із найпопулярніших художників міжвоєнного 
періоду. Навчався в Берлінській Академії мистецтв, де зазнав значного впливу відомого експресіоніста 
М. Лібермана. Наприкінці 1930-х років входив до Асоціації незалежних українських митців (АНУМ), 
був експонентом першої виставки АНУМ. Жив у Львові і Трускавці. Писав картини, робив костю-
ми і декорації для театру, розписував синагоги. Тематика його полотен – жанрові сцени, пейзажі,  

ЕРБ Е.
«Хресний хід», поч. XX ст. 

картон, олія; 50 х 71 см; підпис знизу праворуч
Робота опублікована в каталозі «Ерно Ерб. Життя і творчість», 2010 р.

20 000 – 25 000



40 лот

зображення українських селян та євреїв. На думку критиків, його живопис близький до французько-
го імпресіонізму, але вільне накладення смуг густої фарби наближає його до дивізіонізму. Загинув 
в Янівському концтаборі під час  Другої світової  війни. Роботи знаходяться в Народному музеї та 
Історичному музеї Кракова, зібраннях Єврейського інституту у Варшаві, в Львівській картинній галереї 
і Музеї українського мистецтва у Львові.

ЕРБ Е. 
«На ринку», поч. XX ст.  

картон, олія; 35 х 47 см; підпис знизу ліворуч

10 000 – 12 000



41лот

Селезньов Іван Федорович
(1856-1936)

Український живописець, майстер історичного та побутового жанру. Народився в Києві. Навчався 
в Петербурзькій Академії мистецтв (1872-1881). За роки навчання був нагороджений золотими (1880, 
1882) і срібними медалями (1876, 1877, 1878). Академію закінчив із золотою медаллю, званням класно-
го художника І-го ступеня та правом на закордонне пенсіонерство. У 1883-1886 роках жив і працював 
у Римі. З 1886 року викладав у Київській рисувальній школі М. Мурашка. У 1911-1914 роках – директор 
Київського художнього училища. Брав участь у відновленні фресок ХІІ ст. у Кирилівській церкві в Києві. 
Учасник виставок Київського товариства художників. Роботи зберігаються в музеях і приватних колекціях. 

СЕЛЕЗНЬОВ І. Ф.
«Капличка», 1892 р.

картон, акварель; 40 х 27 см; підпис знизу праворуч
Робота експонувалася на виставці в НХМУ у 1986 році, 

приуроченої до 50-річчя з дня смерті художника 

5 000 – 6 000



42 лот

требач Мауріцій (Trębacz Maurycy)
(1861-1941)

Художник єврейського походження, послідовник художньої традиції Мауріція Готліба (Maurycy 
Gottlieb). Зображав релігійні сцени, жанрові сцени з єврейського повсякденного життя. У 1877-1880 
роках навчався у приватному класі малювання Войцеха Герсона (Wojciech Gerson) у Варшаві. Завдя-
ки заступництву популярного єврейського художника Леопольда Горовіца (Leopold Horowitz) отримав 
дворічну стипендію на навчання у Школі витончених мистецтв у Кракові (1880-1882, педагоги – Владислав 
Лужкевич (Władysław Łuszczkiewicz), Ян Матейко (Jan Matejko)). У 1882-1884 роках навчався в Академії 
мистецтв у Мюнхені в Отто Зайтца (Otto Seitz) та Олександра Вагнера (Alexander Wagner). Академію 
закінчив зі срібною медаллю I-го ступеня. Отримав бронзову медаль у Парижі (1889) і золоту медаль в 
Чикаго (1894). Завоював нагороди на першій виставці польського мистецтва у Кракові (1887), Виставці 
сучасного мистецтва у Львові (1894). Організував першу незалежну виставку єврейських художників 
у Варшаві (1911). В 1909 році переїхав у Лодзь, де до 1939 року керував школою живопису. Помер у 
Польщі.

тРЕБАЧ М. 
«На вулиці», I пол. XX ст. 

полотно, олія; 60 х 80 см; підпис знизу ліворуч

3 000 – 4 000



43лот

Парійський Михайло Васильович 
(ХIX-XX ст.)

Російський художник. Учень Академії мистецтв з 1879 року. У 1882 році закінчив курс наук і от-
римав малу срібну медаль та звання некласного художника. 19 березня 1890 року отримав велику 
срібну медаль та звання класного художника III-го ступеня.

ПАРІЙСЬКИЙ М. В.
«тайга», поч. ХХ ст. 

полотно, олія; 48 х 64 см; підпис знизу ліворуч

800 – 1 000



44 лот

Чапський Юзеф (Czapski Józef)
(1896-1993)

Польський та російський художник, письменник, представник старого німецького роду графів 
Гуттен-Чапських. Закінчив гімназію в Санкт-Петербурзі, згодом – юридичний факультет Санкт-
Петербурзького університету. З 1918 року навчався у Варшавській школі мистецтв, у 1921-1924 ро-
ках – у Краківській художній академії, у 1924-1931 роках продовжив вивчення живопису у Франції. 
У 1924-1931 роках входив до складу мистецької групи капістів (Capists) у Парижі. З 1945 року жив 
у Франції, брав активну участь у виданні відомого польського журналу «Культура» під редакцією 
Є. Ґедройца, у роботі журналу Володимира Максимова «Континент». Експонувався на виставках 
у Франції, Швейцарії, Великобританії, Бразилії, Бельгії. Писав портрети, інтер’єри, пейзажі, натюр-
морти, сцени з театру. Серед досягнень художника у сфері живопису: нагорода Фонду Альфреда 
Юрзиковського (Alfred Jurzykowski) (1960), нагорода Асоціації польських художників і дизайнерів 
(Związek Polskich Artystów Plastyków, ZPAP) ім. Яна Цибіса (Jan Cybis) (1990), звання Почесного про-
фесора Академії образотворчих мистецтв у Кракові (1992). Його роботи знаходяться в музеях та 
приватних колекціях Польщі, Франції та інших країн.

ЧАПСЬКИЙ Ю.
«Натюрморт із фруктами», 1955 р. 

полотно, олія; 50 х 42 см; підпис знизу праворуч 

3 000 – 4 000



45лот

Кричевський Микола Васильович 
(1898-1961)

Український живописець, графік, художник театру. Народився у Харкові, син художника В. Кри-
чевського. Загальну освіту отримав у Києві. У 1919 році виїхав з театром М. Садовського до Чехосло-
ваччини. У 1928 році в Празі закінчив художню промислово-декоративну школу. У 1929 році переїхав 
у Париж. Прославився як віртуоз-аквареліст, майстер ліричного міського краєвиду. Подорожуючи по 
Європі, збагатив мистецтво сотнями акварельних пейзажів Франції, Італії, Австрії, Швейцарії. Створив  
ілюстрації до книги М. Гоголя «Тарас Бульба». Брав участь у виставках у Львові, Парижі, Варшаві, Празі, 
Брюсселі, Римі.

КРИЧЕВСЬКИЙ М. В.
«Париж. Сена», 1950 р.

папір, акварель; 34 х 25,5 см; підпис і дата знизу ліворуч 

4 000 – 5 000



46 лот

Пустошкін Василь Вікторович
(1897-1974)

Графік, живописець, художник декоративно-прикладного мистецтва. Народився в м. Ковель 
Волинської області. Навчався в Московському кадетському корпусі, відвідував заняття професорів  
І. Павлова та В. Фалієва у Строганівському училищі (1910-і роки). У 1921 році переїхав до Франції, пра-
цював в майстерні А. Блазіса. У 1922 році представив свої гравюри на дереві в кафе Le Parnasse. У 
1926-1930 роках вчився в Російському художньо-промисловому інституті в Парижі у М. Глоби (1930-ті 
роки). Співпрацював з О. Бродовічем в рекламному відділі фірми Le Trois Quartiers. У 1933-1945 роках 
жив у Нейі під Парижем. Член Спілки російських художників у Франції, об’єднань «Зграя Монпарнаса» 
(1926) та «Дружнє угрупування художників» (1927). Учасник виставок «Група десяти» (1931), «Ярмарка 
халтури», «Салон на пленері», експонувався в Музеї сучасного мистецтва в Парижі, в салонах Товари-
ства французьких художників та Зимовому салоні. 

ПУСтОШКІН В. В.
«Зимове село», 1930-ті р. 

картон, олія; 10 х 14 см; підпис знизу ліворуч

1 000 – 1 200



47лот

Валіахметов Амір Хуснулович
(1927 р. н.)

Живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Народився в м. Казань (Росія). Закінчив Мо-
сковський державний інститут ім. В. Сурікова (1953), де згодом працював викладачем. Навчався у  
Г. Ряжського, В. Циплакова, К. Максимова. З 1950-х років постійний учасник республіканських виставок. 
Член Спілки художників СРСР (1958), нагороджений дипломами Міністерства культури РРФСР і Ради 
Міністрів РРФСР, почесною грамотою Московської спілки художників РРФСР. У 1980-х роках довгий час 
працював у Франції. Роботи представлені в багатьох державних музеях Росії, в тому числі в Державно-
му Російському музеї.

ВАЛІАХМЕтОВ А. Х.
«троянди», 1990 р. 

полотно, олія; 63 х 54 см; підпис знизу праворуч

3 000 – 4 000



48 лот

Квєтний Максим
(1980 р. н.)

Російський портретист, майстер пейзажу та натюрморту. Головний художник-оформлювач 
Ташкентського «Гігеля». Закінчив Ташкентське художнє училище ім. Бехзода (Бенькова), Ташкентський 
Інститут мистецтв і дизайну (відділення живопису). З 2000 року проживає в Німеччині, займається викла-
дацькою діяльністю.

КВЄтНИЙ М.
«Осінній настрій», 2010 р. 

полотно, олія; 60 х 80 см; підпис знизу праворуч

1 400 – 1 600



49лот

Вейнбаум Абрахам (Альберт)
(1890-1943)

Живописець, графік. Народився в Кам’янці-Подільському. Навчався у Краківській Академії ми-
стецтв,  Одеському художньому училищі. З 1910 року жив у Парижі, став відомою особистістю на 
Монпарнасі. Писав натюрморти, портрети, міські пейзажі, створював композиції на сюжети з життя 
євреїв. Брав участь в І-й Міжнародній художній виставці в Дюссельдорфі, виставлявся в салонах Не-
залежних, Осінньому та Тюїльрі. Провів ряд персональних виставок. На початку Другої світової війни 
вступив до французької армії. У 1940 році емігрував із сім’єю до Марселя. У 1943 році заарештований, 
відправлений до табору Комп’єнь, потім до табору Дрансі. Загинув у таборі Аушвіц.

ВЕЙНБАУМ А. 
«троянди», поч. XX ст.

полотно, олія; 46 х 38 см; підпис знизу праворуч

8 000 – 10 000



50 лот

Шапіро Яків Абрамович (Олександрович) 
(1897-1972)

Живописець, писав портрети, жанрові картини та інтер’єри. Народився в м. Даугавпілс, Латвія. 
Вчився в художніх школах у Харкові (1915) і Києві (1918). У 1919 році керував рисувальною школою в 
Катеринославі (нині Дніпропетровськ). У 1921 році приїхав у Петроград, продовжив навчання в дер-
жавних вільних художніх майстернях і керував дитячою художньою школою. Брав участь у багатьох ви-
ставках російського мистецтва, в тому числі у виставці «Російські художники Паризької школи». У 1960 
році видав книгу мемуарів про життя знаменитої в 1920-ті роки колонії художників La Ruche. Роботи 
представлені в Національному музеї сучасного мистецтва у Парижі і в Художньому інституті Чикаго.

ШАПІРО Я. А.
«Натюрморт», 1930-ті рр. 

полотно, олія; 70 х 32 см, підпис знизу праворуч 

8 000 – 10 000



51лот

Мавро Маня (Mavro Mania)
(1883-1969)

Живописець і графік. Народилася в Одесі, з 1910 року проживала в Парижі. Писала пейзажі, 
портрети і ню, займалася літографією і вітражем. Багато подорожувала Францією, Італією, Бельгією, 
працювала на о. Сицилія. У 1911-1914 роках виставлялася в салоні Спілки французьких художників, в 
1921-1945 роках (з перервами) – в салонах Осінньому та Тюїльрі. Провела персональні виставки в па-
ризьких галереях Feuillets d’art (1919), Georges Petit (1924), Galerie André (1925), Bernheim-Сadet (1929), 
Loup Blanc (1930). Більшість творів художниці знаходиться в колекціях Франції.

МАВРО М.
«Натюрморт із червоними квітами», поч. XX ст.   

картон, олія; 53 х 66 см; підпис знизу праворуч

10 000 – 12 000



52 лот

Песке Іван (жан)
(1870-1949)

Український та французький живописець. Навчався в Одеській рисувальній школі (1885-1888)  
у К. Костанді. У 1889 році поїхав у Варшаву, вступив до Школи витончених мистецтв, відвідував лекції  
В. Герсона, за порадою якого згодом переїхав у Париж. Займався в Академії Р. Жюльєна у  
Ж. Лорана. З 1891 року входив до кола співробітників журналу La Revue Blanche. Товаришував з  
П. Сіньяком (P. Signac) та Г. Тулуз-Лотреком (H. Toulouse-Lautrec), працював з художниками групи 
«Набі».  У 1902-1911 роках працював на пленері в общині Барбізон під Францією. Експонувався в са-
лонах: Осінньому, Незалежних, Тюїльрі, Національного товариства витончених мистецтв. У 1925 році 
показав офорти в павільйоні «Мистецтво книги» на Міжнародній виставці декоративних мистецтв у 
Парижі. Провів персональні виставки в галереях Durand-Ruel (1940, Нью-Йорк) і Saint-Placide (1948, Па-
риж). У 1934 році заснував у Кольюрі (Collioure, Франція) художній музей. Був одружений на художниці 
К. Лушніковій. Роботи зберігаються в музеях Парижа (в Луврі), Руана, Сен-Тропе та інших міст Франції, 
а також у Женеві та Варшаві.

ПЄСКЄ І. 
«Біля озера», поч. XX ст. 

папір, змішана техніка; 47,5 х 62 см; підпис знизу ліворуч

5 000 – 7 000



53лот

Пайлес Ісак
(1895-1978)

Український живописець, скульптор.  Навчався в Київському художньому училищі (1910), згодом – 
в Національній школі витончених мистецтв у Парижі (1913). Співпрацював з Культур-Лігою в Києві, учас-
ник І-ої Єврейської художньої виставки скульптур, графіки та рисунків (1920). В 1920 році переїхав у 
Париж, отримав французьке громадянство. Член Спілки російських художників у Франції, певний час 
очолював Спілку російських художників «Монпарнас». Експонувався в Лондоні (галерея Whitechapel), 
Парижі (в галереях La Licorne, Paquereau, Bernheim-Jeune, Charpentier, Paquereau), Амстердамі (гале-
рея V. Vecht). Виставлявся в салонах – Осінньому, Незалежних, Тюїльрі, учасник виставки «Російські ху-
дожники Паризької школи» (1961). Персональні виставки проходили в галереях Ж. Калло (1927, 1928),  
М. Кагановича (1928), у Лондоні (1956), Женеві (1962), Брюсселі (1976) та Нью-Йорку (1950, 1962-1967, 1972-
1975). Товаришував з М. Кикоїним, І. Добринським, М. Шагалом, Х. Сутіним, М. Кіслінгом та іншими ху-
дожниками Монпарнаса. Роботи представлені в музеях Франції, США, Бельгії, Швейцарії, Ізраїлю, а та-
кож в приватних колекціях різних країн світу.

ПАЙЛЕС І. 
«У передмісті Парижа», I пол. XX ст.    

картон, олія; 37,5 х 46 см; підпис знизу праворуч 

10 000 – 12 000



54 лот

Кретц Леопольд (Kretz Leopold)
(1907-1990)

Художник та скульптор єврейського походження. Народився на Львівщині. Навчався в Художній 
школі Олекси Новаківського (1920-ті рр.), згодом – в Краківській Академії мистецтв (1930-1931) в 
майстерні К. Дуніковського. У 1931 році виїхав у Париж, де навчався в Академії мистецтв. У 1948 році 
отримав французьке громадянство. Викладав малюнок в академії Гранд Шом’єр у Парижі (1948-1950, 
Académie de la Grande Chaumière), був професором Школи мистецтв у Реймсі (1950-1974) та у Вищій 
національній школі мистецтв у Парижі (1975-1983). Член численних мистецьких об’єднань. Експону-
вав свої роботи на багатьох виставках (Франція, Великобританія, Бельгія, Чехія, Австрія), серед яких –  
23 персональних. Похований на цвинтарі Монпарнас у Парижі.

КРЕтЦ Л.
«Натюрморт із букетом квітів», I пол. XX ст. 
полотно, олія; 70 х 35 см; підпис зверху праворуч 

9 000 – 10 000



55лот

Кац Моріс (Katz Morris)
(1932-2010)

Відомий американський художник, комік та телеведучий. Народився на Галичині. З 
тринадцятирічного віку навчався в Мюнхенській Академії мистецтв. В 1949 році переїхав до США, влаш-
тувався на роботу теслярем в майстерню. За життя зарекомендував себе як великий експеримен-
татор. Під час роботи над своїм неопублікованим «Словником кольору» (Dictionary of Color) в 1956 
році спробував працювати мастихіном, а не пензлем. За свою кар’єру створив більше 280 000 по-
лотен (станом на лютий 2007 року). Двічі був віднесений до книги рекордів Гіннеса як найшвидший та 
найбільш плодовитий художник світу. Розробив власний метод «миттєвого мистецтва», що передбачав 
створення повноцінного полотна за неймовірно короткий час. Роботи художника користуються вели-
кою популярністю у всьому світі та знаходяться в кращих музеях та приватних колекціях.

КАЦ М. 
«На льоду», 1980 р.

картон, олія; 57 х 75 см; підпис і дата знизу праворуч

2 500 – 3 000



56 лот

Мінаш Євгенія Семенівна
(1898-1972)

Французька художниця російського походження, графік, скульптор, ілюстратор книг. Народилася 
в Санкт-Петербурзі в заможній сім’ї архітектора Мінаша Сіми. Під час громадянської війни переїхала 
до Константинополя, згодом – в Прагу, потім – у Париж. В 1922 році закінчила Школу прикладних ми-
стецтв у Парижі (Ecole des Arts Decoratives). В 1931 році отримала І-у премію на виставці молодих 
російських художників у Парижі. Спільно з О. Авксентьєвою провела виставку в галереї Bernheim-jeune 
(1934, роботи з цієї виставки були придбані Музеєм Jeu de Paume). Брала участь у виставках Товари-
ства Femmes artistes modernes (1935), журналу «Наш Союз» (галерея Zack, 1936), Міжнародної асоціації 
інтелігенції (1956, 1958), «Російські художники паризької школи» (1961). Провела персональні виставки 
в залі Le Matin, в паризьких галереях J. Allard, Étlin, Cazelles. Учасниця салонів: Весняного, Жіночого 
художнього салону, Національного, Незалежних (1968 – Великий приз витончених мистецтв Парижа, 
1963 – Велика премія Парижа, золота медаль), Французьких художників (1949 – І-а премія за малюнок), 
Акварелістів, Версальського. У 1958 році отримала гран-прі на виставці в м. Віші. Учасниця благодійних 
розпродажів. Ілюструвала бібліофільське видання «Камасутри», книги Д. Дідро та О. Хайяма. На-
городжена орденом Академічних пальм за заслуги в галузі мистецтва. Померла у Парижі. Роботи 
представлені в музейних і приватних зібраннях Франції.

МІНАШ Є. С.
«Ню», II пол. XX ст.

картон, дерево, змішана техніка; 46,5 х 65 см; підпис знизу праворуч

8 000 – 10 000



57лот

Відгоф (Відхопф) Давид Осипович
(1867-1933)

Живописець, графік, художник декоративно-прикладного мистецтва. Народився в Одесі. На-
вчався в Одеській художній школі, згодом – в Мюнхенській Академії мистецтв. Навчання продовжив у 
Ж.-Л. Жерома (Jean-Léon Gérôme) та А. Бугро (Adolphe William Bouguereau) у Парижі, куди переїхав 
близько 1890 року. Співпрацював з періодичними виданнями, зокрема з Courrier Français, L’Assiette 
au beurre, російським журналом «Огонёк». Ілюстрував іспанське видання «Братів Карамазових»  
Ф. Достоєвського. Провів ряд персональних виставок у паризьких галереях Blot, M. Bernheim, B. Weill. 
У 1921-1925 роках експонував свої роботи в паризьких салонах: Осінньому, Незалежних, Тюїльрі. Ви-
конував ескізи для фабрики «Гобелени Бова». Член правління Спілки російських художників у Франції 
(1920-ті роки). Нагороджений орденом Почесного легіону (1926). Колекціонував твори французького 
народного мистецтва. Помер у Парижі. Роботи знаходяться в музеях Франції та приватних колекціях.

ВІДГОФ (ВІДХОПФ) Д. О.
«Знатна дама», поч. XX ст. 

полотно, олія; 65 х 50 см; підпис знизу ліворуч

16 000 – 20 000



58 лот

Бурлюк Давид Давидович
(1882-1967)

Український художник-футурист, поет, літературний і художній критик, видавець. Навчався у 
Казанській художній школі (1898-1899), Одеському художньому училищі (1899-1911), Мюнхенській 
Королівській Академії мистецтв (1902-1903, педагог – А. Ашбе (Anton Ažbe)), в студії Ф. Кормона в 
Парижі (1904), Московському училищі живопису, скульптури та архітектури (1911-1914). Пройшовши 
періоди захоплення імпресіонізмом, неопримітивізмом та іншими модерністськими мистецькими 
течіями, Д. Бурлюк став ідеологом російського футуризму як у живописі, так і в літературі. Член і експо-
нент низки московських художніх об’єднань: «Ланка» (Київ), «Ослиний хвіст» (Москва), «Спілка молоді» 
(Санкт-Петербург). Один із організаторів об’єднання «Бубновий валет», засновник групи футуристів 
«Гілея». В 1920 році виїхав за кордон. Помер у Нью-Йорку, де відкрито меморіальний музей художника, 
в якому зберігається основна частина його творів.

БУРЛЮК Д. Д.
«На подвір’ї», 1950-ті рр. 

фанера, олія; 23,3 х 29,8 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок «Бюро науково-технічної експертизи «АРТ-ЛАБ»

10 000 – 12 000



59лот

Новаківський Олекса Харлампійович
(1872-1935)

Український живописець і педагог. Народився в с. Ободівка Вінницької області. Живопису навчав-
ся в Одеській художній школі (1888-1892) у Ф. Клименка, згодом – у Краківській Академії мистецтв (1892-
1900) у Л. Вичулковського і Я. Станіславського. З 1913 року жив у Львові, куди переїхав за запрошенням 
та за сприяння митрополита А. Шептицького.  У 1921 році заснував у Львові мистецьку школу, що стала 
відомим осередком малярської культури у Західній Україні. У 1923-1925 роках школа була окремим 
мистецьким факультетом при Львівському політехнічному інституті. Експонував свої роботи у Польщі 
та Україні. Помер у Львові, похований на Личаківському кладовищі. У Львові відкрито меморіальний 
художній музей ім. Олекси Новаківського. Картини знаходяться у музеях Польщі, Чехії, України, приват-
них колекціях США, Канади, Австралії.

НОВАКІВСЬКИЙ О. Х.
«Повінь», 1933 р. 

картон, олія; 20,5 х 29 см; підпис знизу праворуч
Експерний висновок Національного музею у Львові ім. А. Шептицького 

6 000 – 8 000



60 лот

Бокшай Йосип Йосипович
(1891-1975)

Живописець, педагог, один із основоположників сучасної школи живопису на Закарпатті. Автор 
численних пейзажів, натюрмортів, жанрових композицій, працював в галузі монументального живопи-
су. Народився на Закарпатті. Художню освіту здобував в Угорській Академії мистецтв в Будапешті (1910-
1914) в студії І. Ревеса (Imre Révész). Учасник Першої світової війни. З 1918 року працював в Ужгороді 
художником і педагогом. У 1930-х роках відвідав Німеччину, Італію, Францію, Париж. Член Національної 
спілки художників України (1946), член-кореспондент Академії мистецтв СРСР (1958), заслужений діяч 
мистецтв України (1951), народний художник України (1960), народний художник СРСР (1963). Ви-
кладав у Художньо-промисловому училищі (1919-1945) в Ужгороді, Львівському державному інституті 
прикладного та декоративного мистецтва (1950-1956). Разом з А. Ерделі організував першу виставку 
закарпатських митців (1921), відкрив в Ужгороді приватну публічну художню школу (1927), був фунда-
тором Закарпатського відділення Спілки художників України, Ужгородського художньо-промислового 
училища, Закарпатської обласної картинної галереї. Член-засновник Товариства Підкарпатської Русі. 
Персональні виставки: 1922, 1926, 1954, 1962, 1971, 1991 роки –  Ужгород; 1926, 1935 роки – Прага (Чехія); 
1954 – Львів; 1978 – Київ. Роботи знаходяться у найкращих музеях та приватних колекціях світу. Проте 
найбільше зібрання його творів зберігається у фондах Закарпатського обласного художнього музею, 
названого у 1990 році іменем Й. Бокшая.

БОКШАЙ Й. Й.
«Львів», 1956 р.

картон, олія; 50 х 70 см; підпис і дата знизу ліворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

18 000 – 20 000



61лот

Ерделі Адальберт Михайлович
(1891-1955)

Український живописець, один із засновників закарпатської 
школи живопису. Народився в с. Загаття Закарпатської області. 
У 1915 році закінчив Будапештську Академію мистецтв (навчав-
ся у Імре Ревеса (Imre Revesz) та Бели Івані-Грюнвальд (Béla 
Iványi-Grünwald), удосконалювався у Тібора Земплені, Кароя 
Ференці, стажувався у Кекчеметській художній колонії (1916). 
В 1927 році разом з Й. Бокшаєм заснував художню школу в 
м. Ужгород, в 1931 році – Товариство діячів образотворчих ми-
стецтв у Підкарпатській Русі. Один із організаторів і перший 
голова Закарпатської організації Спілки художників України 
(член СХУ з 1946 року). З 1916 року жив у м. Мукачеве, в 1922-
1926 роках – у Мюнхені, з 1926 року – в Ужгороді, в 1929-1931 
роках – у Парижі. Викладав малювання в мукачівській гімназії, 
учительській семінарії в Ужгороді, в 1945-1955 роках – в Уж-
городському училищі прикладного мистецтва. Серед його  
учнів – відомі закарпатські художники: А. Коцка, А. Борецький,  
Е. Контратович, Є. Кремницька, Ф. Семан.

ЕРДЕЛІ А. М.
«Біля річки», 1930-ті рр. 

полотно, олія; 76 х 85 см; підпис знизу ліворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

55 000 – 65 000





62лот

Зарецький Віктор Іванович
(1925-1990)

Український живописець, майстер пейзажу та жанрової картини, український модерніст. Працю-
вав у галузі станкового та монументального живопису. Народився в м. Білопілля Сумської області. Певний 
час жив у м. Обідімо під Тулою. У Тулі брав приватні уроки у живописця Л. Орєхова. У 1946 році вступив до 
художньої школи при Київському художньому інституті (педагог – К. Єлева). У 1947-1953 роках навчався в 
Київському художньому інституті, де його педагогом був С. Григор’єв. Після закінчення інституту залишив-
ся в ньому викладати. Чоловік  Алли Горської. Разом із дружиною був одним із лідерів шістдесятницького 
руху. У 1955 році переїхав на Донеччину. З 1963 року – голова Київського клубу творчої молоді. У 1970-1977 
роках брав участь в оформленні театрів в Івано-Франківську, Сімферополі, Сумах. Оформляв зали для 
прийомів консульств НДР, Чехословаччини і Польщі у Києві. Був у відрядженні «Владивосток-Сахалін» від СХУ, 
звідки привіз 60 малюнків та велику кількість творчих задумів. У 1978 році відкрив власну художню студію. Роз-
робив оригінальну педагогічну систему — «Роздуми біля полотна», текст якої вперше опублікував його син 
О. Зарецький. У 1980 році оселився в Конча-Заспі під Києвом, де прожив останні 10 років. У 1989 році друзі 
художника влаштували виставку у Київському домі вчених, 29 робіт було закуплено на аукціон Christie`s. Ла-
уреат Державної премії ім. Т. Шевченка (1994). Українська Академія мистецтв та Спілка художників України 
встановили премію ім. В. Зарецького для молодих художників. Твори знаходяться в музеях України та світу.

ЗАРЕЦЬКИЙ В. І.
«Весна прийшла», 1987 р.

темпера, картон; 49,5 х 46,2 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок Д. Є. Горбачова

5 000 – 7 000



63 лот

Захаров Федір Захарович
(1919-1994)

Живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Народився в с. Олександровське Смоленської 
області (Росія). Навчався в Московському художньо-промисловому училищі ім. М. Калініна (1935-1941), 
Московському художньому інституті ім. В. Сурікова (1943-1950; педагоги – А. Лентулов, І. Чекмазов,  
С. Фаворський, Д. Мочальський, Р. Ряжський). У 1950-1951 роках викладав у Сімферопольському ху-
дожньому училищі ім. М. Самокиша. Жив і працював у Сімферополі (1950-1953) та Ялті (з 1953). Учас-
ник художніх виставок з 1953 року. У 1967 році отримав грамоту Президії Верховної ради УРСР «За 
участь в розвитку радянського образотворчого мистецтва». Нагороджений орденом «Знак пошани». 
Заслужений діяч мистецтв УРСР (1970), народний художник УРСР (1978), лауреат Державної Премії 
УРСР ім. Т. Шевченка (1987), член Спілки художників СРСР. Меморіальні виставки пам’яті Федора Заха-
рова відбулись у Державній Третьяковській галереї у Москві (2003), Сімферополі (2004) та Києві (2005). 
Роботи зберігаються у всіх провідних музеях України та зарубіжжя, найкращих приватних колекціях.

ЗАХАРОВ Ф. З.
«Зимовий пейзаж», 1960-ті рр.

полотно, олія; 50 х 70 см; підпис знизу ліворуч
Експертний висновок А. П. Безкровного

5 000 – 6 000



64лот

Захаров Федір Захарович
(1919-1994)

Живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Народився в с. Олександровське Смоленської 
області (Росія). Навчався в Московському художньо-промисловому училищі ім. М. Калініна (1935-1941), 
Московському художньому інституті ім. В. Сурікова (1943-1950; педагоги – А. Лентулов, І. Чекмазов,  
С. Фаворський, Д. Мочальський, Р. Ряжський). У 1950-1951 роках викладав у Сімферопольському ху-
дожньому училищі ім. М. Самокиша. Жив і працював у Сімферополі (1950-1953) та Ялті (з 1953). Учасник 
художніх виставок з 1953 року. У 1967 році отримав грамоту Президії Верховної Ради УРСР «За участь в 
розвитку радянського образотворчого мистецтва». Нагороджений орденом «Знак пошани». Заслуже-
ний діяч мистецтв УРСР (1970), народний художник УРСР (1978), лауреат Державної Премії УРСР ім. Т. 
Шевченка (1987), член Національної спілки художників України. Меморіальні виставки пам’яті Федора За-
харова відбулись у Державній Третьяковській галереї у Москві (2003), Сімферополі (2004) та Києві (2005). 
Роботи зберігаються у всіх провідних музеях України та зарубіжжя, найкращих приватних колекціях.

ЗАХАРОВ Ф. З.
«Натюрморт із квітучою гілкою», 1970-ті рр. 

картон, олія; 45 х 35,2 см; на звороті підтвержувальний підпис Єремеєвої-Петрової  
Експертний висновок Ю. Є. Вакуленка

Експертний висновок В. І. Цитовича 

2 500 – 3 000



65 лот

Шолтес Золтан Іванович
(1909-1990)

Український живописець, майстер реалістичного пейзажу, один із талановитіших послідовників 
реалістичної традиції закарпатської школи живопису. Народився в с. Перекопа (Чехословаччина). В 
1933 році закінчив Ужгородську художню школу, навчався у Й. Бокшая і А. Ерделі. Був першим випуск-
ником цієї школи разом з А. Коцкою, Е. Контратовичем, А. Борецьким. Після закінчення Ужгородської 
греко-католицької богословської семінарії (1929-1933) висвятився на священика. Продовжував займа-
тися живописом. З 1945 року – постійний учасник республіканських та всесоюзних художніх виставок. 
У 1946 році разом із своїми колегами стає засновником Закарпатського відділення Спілки художників 
України. У 1965-1972 роках головував в художній раді Художнього фонду Спілки художників УРСР. За-
служений художник України (1975). Нагороджений за внесок в образотворче мистецтво Закарпаття 
двома Почесними грамотами Президії Верховної Ради УРСР. Багато років товаришував з Ф. Манай-
лом, Г. Глюком, Л. Чічканом, Т. Яблонською, М. Глущенком, С. Шишком, В. Касіяном та Р. Кентом. Твори 
зберігаються в музеях України, Японії, Канади, Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Польщі, Німеччини, 
Голландії.

ШОЛтЕС З. І.
«Зима в Карпатах», 1970-ті рр.

полотно, олія; 45 х 64 см; підпис знизу праворуч

2 000 – 2 500



66лот

Контратович Ернест Рудольфович
(1912-2009)

Український живописець, один із засновників Закарпатської школи живопису. Народився у  
с. Кальна Розтока (Словаччина). У 1932 році закінчив публічну школу малювання в Ужгороді. Педаго-
ги з фаху – Й. Бокшай, А. Ерделі. У 1932 році закінчив Ужгородську вчительську семінарію. Учасник 
художніх виставок з 1934 року: обласних, всеукраїнських, всесоюзних – з 1946 року, зарубіжних виста-
вок і міжнародних пленерів – з 1968 року, міжнародних бієнале – з 1974 року. Член Спілки художників 
України (1946). Народний художник України (1991). Нагороджений орденом Ярослава Мудрого. По-
чинаючи з 1968 року і кожні наступні 5 років мав ювілейні виставки в Ужгороді. У 2001 році відбулася ре-
троспективна виставка в Києві, в 2002 році – ювілейна виставка на честь 90-річчя художника в Ужгороді. 
Жив і працював в Ужгороді.

КОНтРАтОВИЧ Е. Р.
«Ранок над Говерлою», 1970-ті рр.

полотно, олія; 84 х 79,3 см; підпис знизу ліворуч

2 800 – 3 000



67 лот

Рубан Григорій Савелійович 
(1925-1997)

Український живописець, працював переважно в галузі пейзажного і жанрового живопису. На-
родився в 1925 році. Навчався в Республіканській художній школі ім. Т. Шевченка. Після її закінчення 
повернувся в місто Запоріжжя, де продовжив навчання у Г. Колосовського. З 1956 року брав участь у 
виставках Запорізького товариства художників. Учасник всесоюзних, республіканських і обласних ви-
ставок. Твори художника зберігаються в приватних колекціях України та за її межами.

РУБАН Г. С.
«Весняна повінь», II пол. ХХ ст.

картон, олія; 45,5 х 57 см; підпис знизу праворуч

700 – 900



68лот

Столяренко Петро Кузьмич
(1925 р.н.)

Український живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Народився в Криму. Навчався в студії 
образотворчого мистецтва при Феодосійській картинній галереї ім. І. Айвазовського у М. Барсамо-
ва. Багаторазовий учасник виставок в Японії, Іспанії, Канаді, Італії, США, Франції. Член Національної 
спілки художників України. Народний художник УРСР (1985). Живе і працює в Ялті. Твори зберігаються в 
Національному художньому музеї України, Національному музеї історії України, більше 50 робіт худож-
ника зберігаються в Національній картинній галереї ім. І. Айвазовського.

СтОЛЯРЕНКО П. К.
«Квітучий персик», 1973 р.

картон, олія; 84,5 х 110 см; підпис знизу ліворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

18 000 – 20 000



69 лот

Зоря Галина Денисівна
(1915-2002)

Українська художниця, живописець, майстер натюрморту. Народилася в м. Єнакієво Донецької 
області. Закінчила Київський художній інститут. Педагоги з фаху – М. Бойчук (1932-1933),  П. Волокидін,  
О. Шовкуненко (1945-1946). Учасниця художніх виставок з 1947 року. Дружина художника П. Сльоти. 
Жила та працювала в Києві. Роботи знаходяться в музеях та приватних колекціях України.

ЗОРЯ Г. Д.
«Глечик», 1980-ті рр. 

картон, олія; 34 х 22 см, підпис знизу праворуч 

800 – 1000



70лот

жуган Володимир Олександрович
(1926-2008)

Український живописець, пейзажист. Вчився в Дніпропетровському художньому училищі (1946-
1951) у М. Погребняка. Значний вплив на його формування як художника справила творчість народ-
ного художника України Г. Чернявського. Учасник обласних (з 1954), загальноукраїнських (з 1960), все-
союзних (з 1961) виставок. Член Спілки художників СРСР (1964). Заслужений художник України (2005). 
Жив та працював у Дніпропетровську. Роботи зберігаються в Дніпропетровському художньому музеї,  
Дніпродзержинському  історичному музеї, Донецькому художньому музеї, Кам’янець-Подільському 
краєзнавчому музеї, арт-галереї ім. В. Жугана в Дніпропетровську, Галереї «Чемберс» (The Chambers 
Gallery) в Лондоні.   

жУГАН В. О.
«Ромашки», 1980-ті рр.

полотно, олія; 50 х 61,5 см; підпис знизу праворуч

1 200 – 2 200



71 лот

Шишко Сергій Федорович
(1911-1997)

Український живописець, майстер пейзажу і натюрморту, автор ряду картин, присвячених ма-
льовничим краєвидам Києва. Навчався у Київському художньому інституті (1929-1933) у Ф. Кричевсько-
го. У 1936-1943 роках навчався в Інституті живопису, скульптури та архітектури Всеросійської Академії 
мистецтв (педагоги – Б. Йогансон, О. Зайцев). Член Спілки художників СРСР. Заслужений діяч мистецтв 
УРСР (1960), народний художник УРСР (1964), народний художник СРСР (1974). В 1982 році отримав Дер-
жавну премію ім. Т. Шевченка. Багаторазовий учасник всесоюзних і республіканських виставок. Жив і 
працював у Києві. Роботи представлені в багатьох музеях, зокрема в Національному художньому музеї 
України, Сімферопольському, Сумському, Одеському, Чернігівському та інших художніх музеях, а також  
у приватних колекціях.

ШИШКО С. Ф .
«У Карпатах», 1955 р.

картон, олія; 24,5 х 34 см; підпис знизу праворуч

9 000 – 10 000



72лот

Шишко Сергій Федорович
(1911-1997)

Український живописець, майстер пейзажу і натюрморту, автор ряду картин, присвячених ма-
льовничим краєвидам Києва. Навчався у Київському художньому інституті (1929-1933) у Ф. Кричевсько-
го. У 1936-1943 роках навчався в Інституті живопису, скульптури та архітектури Всеросійської Академії 
мистецтв (педагоги – Б. Йогансон, О. Зайцев). Член Спілки художників СРСР. Заслужений діяч мистецтв 
УРСР (1960), народний художник УРСР (1964), народний художник СРСР (1974). В 1982 році отримав Дер-
жавну премію ім. Т. Шевченка. Багаторазовий учасник всесоюзних і республіканських виставок. Жив і 
працював у Києві. Роботи представлені в багатьох музеях, зокрема в Національному художньому музеї 
України, Сімферопольському, Сумському, Одеському, Чернігівському та інших художніх музеях, а також  
у приватних колекціях.

ШИШКО С. Ф.
«Зима в Карпатах», 1956 р.

полотно, олія; 60 х 80 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

30 000 – 35 000



73 лот

Глущенко Микола Петрович
(1901-1977)

Український живописець. Народився у м. Новомосковськ Дніпропетровської області. У 1918 році 
закінчив комерційне училище в Юзівці (нині Донецьк). У 1920-1924 роках навчався в Берлінській вищій 
школі образотворчих мистецтв у Шарлоттенбурзі. До 1936 року жив за кордоном: 1918-1925 роках –  
у Берліні, 1925-1936 роках – у Парижі. Спілкувався з Ельзою Тріоле, Луї Арагоном, Фернаном Леже, Паб-
ло Пікассо, Анрі Матіссом. З 1944 року оселився у Києві. Професор Київського художнього інституту з 
1939 року. Проживаючи в СРСР, як лояльний до влади художник, мав право на закордонні відрядження, 
подорожував Італією, Швейцарією, Францією, Бельгією тощо. Із закордонних відряджень привозив 
пейзажні твори та ескізи. Відбулося близько 50 персональних виставок художника, брав участь у по-
над 200 групових художніх виставках. Член Спілки художників СРСР. Народний художник України (1944). 
Лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка (1972). Народний художник СРСР (1976). Твори 
представлені у музеях України, Росії, Франції, США, Канади та інших країн. За заповітом митця, 1250 
його робіт були передані Міністерству культури УРСР.

ГЛУщЕНКО М. П.
«жінка біля вікна», 1970-ті рр.

картон, олія; 85 х 110,5 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

40 000 – 50 000



74лот

Глущенко Микола Петрович
(1901-1977)

Український живописець. Народився у м. Новомосковськ Дніпропетровської області. У 1918 році 
закінчив комерційне училище в Юзівці (нині Донецьк). У 1920-1924 роках навчався в Берлінській вищій 
школі образотворчих мистецтв у Шарлоттенбурзі. До 1936 року жив за кордоном: 1918-1925 роках –  
у Берліні, 1925-1936 роках – у Парижі. Спілкувався з Ельзою Тріоле, Луї Арагоном, Фернаном Леже, Паб-
ло Пікассо, Анрі Матіссом. З 1944 року оселився у Києві. Професор Київського художнього інституту з 
1939 року. Проживаючи в СРСР, як лояльний до влади художник, мав право на закордонні відрядження, 
подорожував Італією, Швейцарією, Францією, Бельгією тощо. Із закордонних відряджень привозив 
пейзажні твори та ескізи. Відбулося близько 50 персональних виставок художника, брав участь у понад 
200 групових художніх виставках. Народний художник України (1944). Лауреат Державної премії України 
ім. Т. Шевченка (1972). Народний художник СРСР (1976). Твори представлені у музеях України, Росії, 
Франції, США, Канади та інших країн. За заповітом митця, 1250 його робіт були передані Міністерству 
культури УРСР.

ГЛУщЕНКО М. П.
«Захід сонця над рікою», 1960-ті рр.

картон, олія; 38,5 х 59 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок В. І. Цитовича

10 000 – 12 000



75 лот

Ходченко Лев Павлович
(1912-1998)

Український живописець. Народився в Одеській області. Навчався в Харківському художньо-
му інституті (1930-1934), у 1939 році закінчив Київський художній інститут (педагоги – Ф. Кричевський,  
С. Григор’єв). Член Спілки художників УРСР (1945), заслужений художник України (1990). Учасник 
художніх виставок з 1947 року. Нагороджений орденом Червоної Зірки, орденом Великої Вітчизняної 
війни. Працював у галузі станкового живопису, майстер пейзажного жанру. Роботи знаходяться у 
фондах Дирекції художніх виставок України та приватних колекціях, експонуються в Україні та за 
кордоном.

ХОДЧЕНКО Л. П.
«Гуцул на верховині», 1990 р.

полотно, олія; 50 х 76 см; підпис знизу праворуч

800 – 1 000



76лот

Герц Юрій Дмитрович
(1931-2012)

Український живописець, представник закарпатської школи живопису. Народився в с. Лохове 
Закарпатської області. У 1955 році закінчив живописне відділення Ужгородського училища приклад-
ного мистецтва. Педагоги з фаху – Й. Бокшай, А. Ерделі, Ф. Манайло. Член Спілки художників УРСР 
(1969, Закарпатська організація). Заслужений художник УРСР (1990). Лауреат Державної премії 
України ім. Т. Шевченка (1994). Народний художник України (2003). Учасник художніх виставок: об-
ласних – з 1957 року, всеукраїнських – з 1967 року, закордонних – з 1977 року. З 1978 року – учас-
ник міжнародних пленерів. Персональні виставки: м. Ужгород – 1981, 1992, 1997, 2000, 2001 роки,  
м. Требішов (Словаччина) – 1990 рік, м. Мукачеве – 1996 рік. Твори зберігаються в кращих музеях та 
приватних колекціях.

ГЕРЦ Ю. Д.
«Мукачівський замок», 1980 р. 

полотно, олія; 33,5 x 60,3 см підпис знизу праворуч

700 – 900



77 лот

Коцка Андрій Андрійович
(1911-1987)

Український живописець. Народився в м. Ужгород Закарпатської області. Навчався у Публічній 
школі малювання в Ужгороді (1927-1931, педагоги – А. Ерделі та Й. Бокшай), Академії образотворчого 
мистецтва у Римі на відділенні монументального мистецтва (1940-1942). Учасник художніх виставок з 
1932 року. Член Спілки художників УРСР (1946). Заслужений діяч мистецтв України (1971). Народний 
художник УРСР (1982).

КОЦКА А. А.
«Цинії», 1970-ті рр.

полотно, олія; 90 х 70 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

15 000 – 20 000



78лот

Сапатюк Михайло Михайлович
(1925-2000)

Український живописець, пейзажист, представник закарпатської школи живопису. Народився в 
Празі (Чехія). Учасник Великої Вітчизняної війни. У 1943 році закінчив художню студію при гімназії в Празі, 
де навчався у І. Паливоди, А. Навотні, М. Гай-Гаєвського. З 1963 року член Спілки художників СРСР.  Вів 
активну виставкову діяльність, учасник міжнародних пленерів з 1950 року. Персональні виставки про-
водилися в Ужгороді (1969, 1975, 1995).  Роботи художника зберігаються в музеях і приватних колекціях.

САПАтЮК М. М.
«Зимовий вечір», 1980 р.

полотно, олія; 53,5 х 59,5 см; підпис і дата знизу ліворуч

1 000 – 1 200



79 лот

Калашник Микола Федорович
(1940 р. н.)

Український художник, живописець. Народився в  м. Сміла Черкаської області. Закінчив Київський 
державний художній інститут (1970). Педагоги з фаху – К. Трохименко, В. Костецький, Т. Яблонська. Член 
Національної спілки художників України (1982). Живе та працює в Києві. Роботи знаходяться в Херсонсь-
кому, Сумському та інших музеях України.

КАЛАШНИК М. Ф.
«Перша зелень», 1984 р. 

полотно, олія; 70 х 60 см; підпис знизу праворуч 

800 – 1 000



80лот

Манайло Федір Федорович
(1910-1978)

Український живописець, батько художника І. Манайла. Працював у галузі станкового та мону-
ментального живопису, автор пейзажів, натюрмортів та сюжетних композицій. Народився в с. Іванівці 
Мукачівського району Закарпатської області. У 1928-1934 роках навчався у Вищій художньо-промисловій 
школі в Празі у В. Бруннера (Vratislav Hugo Brunner) та Зденека Кратохвіла. В 1930 році здійснив подорож 
Францією, відвідав Париж, Марсель, Ліон. Викладав малювання в сільській школі в Іванівцях (1937), декора-
тивне мистецтво в Ужгородській ремісничій школі (1937-1945). Жив та працював в Ужгороді (з 1937 року). 
Працював головним художником закарпатського обласного Будинку народної творчості (з 1947 року), був 
обраний головою управління Закарпатської організації спілки художників УРСР, входив до складу творчої 
групи в будинку творчості ім. Коровіна в Гурзуфі (1963). Займався вивченням фольклору, етнографії, по-
буту Закарпаття. Один із засновників, заступник директора з наукової роботи і викладач Ужгородського 
художньо-промислового училища (1946-1955). Заступник директора Закарпатської картинної галереї в 
Ужгороді (з 1947). Один з ініціаторів створення Закарпатського музею народної архітектури і побуту в 
Ужгороді (1965). Як художник-консультант брав участь в зйомках кінофільму С. Параджанова «Тіні забу-
тих предків» (1964; кіностудія ім. О. Довженка). Член Спілки художників УРСР (1946). Народний художник 
України (1977). Експонент республіканських українських художніх виставок (1945, 1947, 1949, 1957, 1958) 
у Києві; обласних виставок образотворчого мистецтва Закарпаття (1946, 1950, 1952, 1954, 1955, 1956) в 
Ужгороді, Києві, Москві; Всесоюзної художньої виставки (1957) в Москві. Провів персональні виставки в 
Ужгороді (1961) і Києві (1962). Його картини експонувалися на виставці закарпатських художників у Празі 
(1933). Роботи знаходяться в найкращих музеях України та приватних колекціях в усьому світі.

МАНАЙЛО Ф. Ф.
«Свято на полонині», 1960-ті рр. 

полотно, олія; 68 х 91,5 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

12 000 – 15 000



81 лот

Гайдук Віктор Кирилович
(1926-1992)

Український живописець, автор пейзажів та натюрмортів. Народився в м. Запоріжжя. У 1951-
1957 роках навчався в студії Запорізького товариства художників у відомого українського художника 
Георгія Колосовського. Учасник художніх виставок: обласних – з 1953 року, республіканських та все-
союзних – з 1963 року. Член Спілки художників СРСР (1963). Провідним жанром творчості є ліричний та 
індустріальний пейзаж. Твори зберігаються в Запорізькому обласному художньому музеї та приватних 
колекціях.

ГАЙДУК В. К.
«теплий ранок», 1987 р.

картон, олія; 50 х 65 см; підпис знизу праворуч

600 – 800



82лот

Борецький Адальберт Адальбертович
(1919-1990)

Український та словацький живописець. Працював переважно в галузі жанрового і пейзажного 
живопису, а також станкової графіки. Народився в с. Убля (Словаччина). Навчався в Публічній школі 
малювання в Ужгороді (1927-1931) у А. Ерделі. У 1930-х роках увійшов до складу Товариства діячів  
образотворчих мистецтв Підкарпатської Русі. У 1946-1948 роках – викладач Ужгородського художньо-
промислового училища. Член Спілки художників УРСР (1946). Активний учасник художніх виставок з 
1933 року. З 1961 року – жив та працював у м. Кошице (Словаччина). Персональна виставка відбулася 
у 1980 році у м. Пряшів (Словаччина).

БОРЕЦЬКИЙ А. А.
«Дорога в лісі», 1950-ті рр. 

полотно, олія; 76 х 103 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

7 000 – 8 000



83 лот

Зацепіна Зінаїда Іллівна
(1913-1986)

Український живописець, автор жанрових картин, пейзажів та натюрмортів. Народилася в слободі 
Нова Калитва Воронезької області (Росія). Вчилась у Тамбовському художньому технікумі (1933-1936), 
Пензенському художньому училищі (1937-1939), Київському художньому інституті (1939-1948, педаго-
ги – К. Єлева, О. Шовкуненко). Викладала в художніх навчальних закладах Пензи (1938-1939), Києва 
(1940-1941), Краснодару (1941-1942). Учасниця міських, республіканських, всесоюзних і міжнародних 
виставок з 1949 року. Персональні виставки пройшли в Індії (1959), Києві (1977) і Пензі (1979). З 1945 року 
жила і працювала в Києві. Дружина художника П. Сулименка. Твори зберігаються в музеях України та 
приватних колекціях.

ЗАЦЕПІНА З. І.
«Квіти в саду», 1970-ті рр.

картон, олія; 47 х 82 см; підпис знизу ліворуч

1 300 – 1 500



84лот

Сидорук Володимир Федорович
(1925-1997)

Український живописець, пейзажист. Народився в м. Ржищів Київської області. Навчався в 
Республіканській художній школі ім. Т. Шевченка (1939-1941). Його вчителями були І. Хворостецький (учень 
Ф. Кричевського) і Г. Кияченко. Після Другої світової війни переїхав до Івано-Франківська, де працював 
завідувачем декоративної майстерні та постановником Станіславського музично-драматичного теа-
тру ім. І. Франка. Оформив «Украдене щастя» І. Франка, «Тараса Бульбу» М. Гоголя, «Назара Стодо-
лю» Т. Шевченка. В період 1948-1950 років написав ряд картин для літературно-меморіального музею  
М. Черемшини.  Творчість митця 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). 

СИДОРУК В. Ф.
«Квіти», 1970-ті рр.  

картон, олія; 57 х 21 см; підпис знизу праворуч

1 200 – 1 500



85 лот

Семан Ференц (Ocsi)
(1937-2004)

Український живописець, авангардист, майстер натюрморту і психологічного портрету. На-
родився в Ужгороді, за походженням – угорець. У 1953-1958 роках навчався в Ужгородському дер-
жавному художньо-промисловому училищі, один з найталановитіших учнів А. Ерделі та Ф. Манайла. 
Як вільний слухач відвідував заняття у Талліннському художньому інституті (1958-1960). Товаришував з  
С. Параджановим. У 1965 році на запрошення Т. Яблонської взяв участь в роботі творчої групи в  
м. Седнів. З 1962 року брав участь в обласних художніх виставках. В 1968 році йому вдалося провести 
персональну виставку художніх творів. У 1990-х роках було організовано ряд персональних виставок  
в Ужгороді, Києві та Московській області. Лауреат Міжнародної премії ім. Ш. Голлоші (1991). Творче  
ім’я – Оcsi (в перекладі з угорської – молодший брат).

СЕМАН Ф.
«Кульбаби», 1983 р.

полотно, олія; 75 х 115 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

10 000 – 12 000



86лот

Голембієвська тетяна Миколаївна
(1936 р. н.)

Художник-живописець і педагог. Народилася в Києві. Закінчила Київський державний художній 
інститут (1962). В 1965 році завершила навчання у творчих майстернях Академії мистецтв СРСР. Лау-
реат Республіканської премії ЛКСМУ ім. М. Островського (1968). У 1968 році розпочала викладацьку 
роботу у Київському державному художньому інституті. Народний художник України (1986). Член-
кореспондент Академії мистецтв СРСР (1988). У 1989-1991 роках – керівник  живописної майстерні 
Київського відділення творчих майстерень Академії мистецтв СРСР. Член Національної спілки художників 
України. Дійсний член Петровської академії наук і мистецтв (1997). Нагороджена срібною медаллю  
ім. М. Грекова (1974), золотою медаллю Академії мистецтв України (2006). Займає посаду професора 
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Працює у галузі станкового живопису.

ГОЛЕМБІЄВСЬКА т. М.
«Бузок», 2006 р.

картон, олія; 30 х 50 см; підпис знизу ліворуч

2 000 – 3 000



87 лот

Шпонько Григорій Андрійович
(1926-2005)

Український живописець. Народився в с. Балки Запорізької області. Учасник Другої світової війни. 
У 1944 році вступив до республіканської художньої середньої школи, а по її закінченні – до Київського 
державного художнього інституту, де навчався в батально-історичній майстерні (педагоги – К. Трохи-
менко, М. Шаронов, К. Єлева, Г. Меліхов). У 1954 році, закінчивши інститут з відзнакою, отримав призна-
чення на посаду художника у Київському оперному театрі. Член Спілки художників України. Брав участь 
у відновленні легендарної Севастопольської панорами під керівництвом П. Соколова-Скалі, учасник 
розпису головного павільйону ВДНГ під керівництвом М. Дерегуса. Учасник багатьох республіканських 
та всесоюзних виставок в Україні та Росії. Твори знаходяться в музейних колекціях в Україні та за її межа-
ми (Японія, Франція, Англія, Америка, Корея, Іспанія, Угорщина, Польща, Чехія).

ШПОНЬКО Г. А.
«Видубицький монастир», 1960-ті рр.

полотно, олія; 48,5 х 70,5 см; підпис знизу ліворуч

1 800 – 2 000



88лот

Чуйков Валерій Євгенович
(1949 р. н.)

Український живописець, майстер натюрморту, пейзажу та жанрової картини. Народився в  
м. Запоріжжя в сім’ї народного художника України Є. Чуйкова. Навчався в Республіканській художній 
школі ім. Т. Шевченка (1963-1967), Київському державному художньому інституті (педагоги – Т. Яблонська,  
В. Чеканюк). Член Cпілки художників СРСР з 1976 року.  Стипендіат Спілки художників СРСР (1976-1978, 
керівник С. Шишко). Лауреат республіканських, всесоюзних і міжнародних конкурсів. Нагороджений 
ювілейною медаллю до 60-річчя створення ООН. З 1990 року виставляється у Великобританії. З 1993 
року живе і працює у Великобританії. У 2011 році нагороджений міжнародним орденом Королеви 
Анни «Честь батьківщини» на діамантовій зірці I-го ступеня, відзнакою Рицарського Легіону України. 
Репродукції картин художника широко відомі у всьому світі. Учасник аукціону Christie’s. Роботи знахо-
дяться в музеях України, Росії та приватних колекціях.

ЧУЙКОВ В. Є.
«Півонії», 2007 р.

полотно, олія; 70 х 75 см; підпис знизу праворуч

8 500 – 10 500



89 лот

Шутєв Іван Михайлович
(1933 р. н.)

Український живописець, пейзажист. Народився в м. Ужгород Закарпатської області. У 1955 
році закінчив живописне відділення Ужгородського училища прикладного мистецтва. Його виклада-
чами були відомі закарпатські художники Й. Бокшай, А. Ерделі, В. Берец. Член Національної спілки 
художників України (1962, Закарпатська організація), заслужений художник УРСР (1975), народний ху-
дожник України (2004). Учасник обласних художніх виставок – з 1956 року, всеукраїнських та всесо-
юзних – з 1957 року, закордонних – з 1968 року. Учасник міжнародних пленерів. Організовано велику 
кількість персональних виставок художника в Україні (1958, 1975, 1982, 1983, 1998, 2001), Швеції (1990), 
Угорщині (1997, 1999). Твори митця закуплені Дирекцією виставок Національної спілки художників 
України, Міністерством культури і мистецтв України, Дирекцією виставок Спілки художників Росії.

ШУтЄВ І. М.
«Дорога в горах», 1970-ті рр. 

картон, олія; 63,5 х 71,5 см; підпис знизу праворуч 
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

2 000 – 2 500
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Бабінець Йосип Михайлович
(1934 р. н.)

Український живописець. Народився в с. Зарічево Закарпатської області. Закінчив Ужгородсь-
ке училище прикладного мистецтва. У 1961-1967 роках навчався в Санкт-Петербурзькому інституті 
живопису, скульптури і архітектури ім. І. Рєпіна. Працював художником-плакатистом Закарпатської 
обласної філармонії, художником-оформлювачем в різних організаціях Ужгорода. Член Національної 
спілки художників України (1985). Учасник художніх виставок: обласних – з 1970 року, всеукраїнських 
та закордонних – з 1979 року. Персональні виставки: Угорщина (1993, 1996, 1999), Словаччина (1998), 
Україна (1994, 1999). Роботи знаходяться в музейних зібраннях України, Словаччини, Угорщини, а також 
у приватних колекціях.

БАБІНЕЦЬ Й. М.
«Натюрморт», 1991 р.

полотно, олія; 80 х 90 см; підпис і дата знизу ліворуч

1 200 – 1 500
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Сельський Роман Юліанович
(1903-1990)

Український живописець, графік. Народився в м. Сокаль Львівської області. Навчався у Львівській 
художньо-промисловій школі (1921-1922) та Краківській Академії мистецтв (1922-1927, педагог –  
Ю. Панькевич). Освіту продовжив у Парижі (1927-1929), знаходився під впливом творчості П. Боннара та 
Ф. Леже. Талановитий педагог, викладав у Львівському інституті прикладного і декоративного мистецт-
ва (1947-1974). Серед його учнів відомі художники З. Флінта, К. Звіринський, В. Патик. Очолював художній 
рух у Львові, один із співзасновників творчого об’єднання Artes. Багато подорожував Карпатами і Кри-
мом. З 1989 року – народний художник УРСР.

СЕЛЬСЬКИЙ Р. Ю.
«На пляжі», 1979 р.

картон, олія; 40 х 50 см; підпис знизу ліворуч 

3 500 – 5 000
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Самусєв Федір Опанасович
(1913-1985)

Український живописець, майстер пейзажів, натюрмортів та жанрових картин. Народився  
в м. Новоропськ (Брянська область, Росія). У 1937 році закінчив Пензенське художнє училище. У 1945 
році закінчив Київський художній інститут, де його педагогом був відомий художник О. Шовкуненко. Жив 
і працював в Києві. Член Спілки художників СРСР. Роботи знаходяться в приватних колекціях та музейних 
зібраннях, у тому числі в Луганському обласному художньому музеї. 

САМУСЄВ Ф. О.
«Відпочинок», 1941 р.

полотно, олія; 117,5 х 82 см; підпис і дата знизу праворуч

1 800 – 2 000
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Чуйков Валерій Євгенович
(1949 р.н.)

Український живописець, майстер натюрморту, пейзажу та жанрової картини. Народився в  
м. Запоріжжя в сім’ї народного художника України Є. Чуйкова. Навчався в Республіканській художній 
школі ім. Т. Шевченка (1963-1967), Київському державному художньому інституті (педагоги – Т. Яблонська,  
В. Чеканюк). Член Cпілки художників СРСР з 1976 року.  Стипендіат Спілки художників СРСР (1976-1978, 
керівник С. Шишко). Лауреат республіканських, всесоюзних і міжнародних конкурсів. Нагороджений 
ювілейною медаллю до 60-річчя створення ООН. З 1990 року виставляється у Великобританії. З 1993 
року живе і працює у Великобританії. У 2011 році нагороджений міжнародним орденом Королеви 
Анни «Честь батьківщини» на діамантовій зірці I-го ступеня, відзнакою Рицарського Легіону України. 
Репродукції картин художника широко відомі у всьому світі. Учасник аукціону Christie’s. Роботи знахо-
дяться в музеях України, Росії та приватних колекціях.

ЧУЙКОВ В. Є.
«Андалузія. Іспанія», 1999 р.

полотно, олія; 88 х 126 см; підпис знизу ліворуч

10 000 – 12 000
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Данилич тарас Федорович
(1945 р. н.)

Український живописець. Народився с. Тур’я Поляна Закарпатської області. У 1964 році закінчив 
Ужгородське училище прикладного мистецтва (відділення художньої обробки дерева, педагоги –  
В. Свида, М. Попович, І. Гарапко, М. Медвецький). Член Національної спілки художників України (1989). 
Заслужений художник України (2005). Лауреат обласної премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі (1996). Учас-
ник обласних художніх виставок з 1979 року, всеукраїнських та закордонних – з 1987 року. Твори знахо-
дяться в Закарпатському краєзнавчому музеї та фондах Міністерства культури і мистецтв України, а 
також у приватних колекціях. 

ДАНИЛИЧ т. Ф.
«Старе сіно», 2010 р.

полотно, темпера; 82 х 126 см; підпис і дата знизу праворуч

1 600 – 1 800
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Приходько Едуард В’ячеславович
(1976 р. н.)

Український живописець, працює в галузі станкового живопису, пише фігуративні та абстрактні 
композиції. Народився в Ужгороді. Закінчив Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі та Закарпатсь-
кий національний університет. Викладачі з фаху – І.  Дідик, А. Ковач, В. Приходько, В. Роман. Учасник 
обласних, регіональних, всеукраїнських і зарубіжних виставок, міжнародних бієнале живопису. Член 
Національної спілки художників України (2006). Твори зберігаються в Закарпатському художньому музеї 
ім. Й. Бокшая, приватних колекціях України та зарубіжжя.

ПРИХОДЬКО Е. В.
«Удвох», 2010 р.

полотно, змішана техн.; 70 х 90 см; підпис знизу праворуч 

2 200 – 2 500
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Мартон Адальберт Олександрович
(1913-2005)

Українсько-угорський живописець, майстер закарпатського пейзажу і натюрморту. Народився в 
м. Клертон (США). У 1936 році закінчив художньо-промислову школу в м. Яблонець-над-Нисою (Чехос-
ловаччина). Вчителі з фаху – Р. Флейснер (R. Fleissner), Й. Прохазка (J. Procházka). З 1937 року жив і пра-
цював в Ужгороді Закарпатської області. Учасник республіканських виставок з 1957 року. В середині 
1980-х років виїхав до Угорщини, де прожив до кінця життя. Роботи художника знаходяться в музеях, 
галереях і приватних колекціях України, Росії, Угорщини, США, Канади та Японії.

МАРтОН А. О.
«Краса літнього лісу», 1970-ті рр.

полотно, олія; 70 х 60 см; підпис знизу праворуч

1 500 – 1 800
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Харченко Володимир Іванович 
(1917–2012)

Український живописець, графік, краєзнавець, громадський діяч, лауреат премії ім. І. Вагиле-
вича. Народився в Києві. З молодих років захопився образотворчим мистецтвом і став самодіяльним 
художником. У 1966-1976 роках працював художником-оформлювачем при Івано-Франківському ху-
дожньому фонді. Основний доробок майстра – створений ним у Рожнятові Музей прикладного ми-
стецтва, який було відкрито в 1991 році, а в 1994 році в центральній районній бібліотеці за ініціативи ху-
дожника було відкрито постійно діючу виставку-вернісаж його полотен. Твори зберігаються у приватних 
колекціях, музеях Львова, Івано-Франківська, а також в Канаді, Бразилії, США, Польщі. 

ХАРЧЕНКО В. І.
«Карпатський краєвид», 1940-ті рр.  

полотно, олія; 56 х 75 см; підпис знизу праворуч

1 200 – 1 500
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Севець Віктор Степанович
(1928 р. н.)

Український живописець і графік, майстер пейзажного жанру, мариніст. Народився в м. Хмель-
ницький. Навчався у Львівському художньому училищі у В. Коренєва. З 1944 року працював художни-
ком відділу мистецтв Хмельницького управління культури. Лауреат обласної премії ім. В. Розвадовсько-
го (1998) та міської премії ім. Б. Хмельницького (2003). Нагороджений дипломом Національної спілки 
художників України в м. Києві за особистий вклад у розвиток образотворчого мистецтва України. Член 
Національної спілки художників України (1998). Дипломант міжнародних виставок «Марина-2000» і «Ма-
рина-2004» в Одесі. Персональні виставки проходили у Відні, Москві, Одесі та Хмельницькому. Роботи 
зберігаються в музейних і приватних зібраннях України, Росії, Польщі, Німеччини, Канади, Японії та США.

СЕВЕЦЬ В. С.
«Захід сонця», 1980-ті рр.  

полотно, олія; 60 х 100 см; підпис знизу праворуч

3 000 – 4 000
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Сміх-Шатківський Олекса Якович
(1908-1979)

Український живописець, графік, сценограф, педагог. Народився в м. Почаїв Тернопільської 
області. У 1931-1939 роках навчався у Варшавській академії мистецтв. Входив до мистецької групи 
«Спокій». У 1939 році повернувся до Почаєва, працював учителем у Почаївській середній школі і про-
довжував художню практику. Працював у Тернопільському драматичному театрі. З 1946 року жив у 
Львові, викладав в Інституті прикладного та декоративного мистецтва, Українському поліграфічному 
інституті ім. І. Федорова та Училищі прикладного мистецтва ім. І. Труша. Серед основних тем – ліричний 
пейзаж, натюрморт, портрет. Твори знаходяться у Львівській та Луцькій картинних галереях, у фондах 
Національної спілки художників України в Києві, Національному музеї Польщі у Варшаві.

СМІХ-ШАтКІВСЬКИЙ О. Я.
«Натюрморт із бузком», II пол. XX ст. 

картон, олія; 65 х 47 см; підпис знизу праворуч

2 000 – 3 000
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Панчук Микола Петрович 
(1920 р. н.)

Український живописець,  художник театру. В 1950-х роках працював у Тернопільському театрі  ім. 
Т. Шевченка. Учасник  численних  художніх виставок,  зокрема Львівської обласної художньої виставки 
з нагоди 300-річчя возз’єднання України з Росією, яка проходила у Львівському музеї українського ми-
стецтва (1954), осінній виставці художників у Сімферополі (1955) і багатьох інших. Працює в жанрах 
пейзажу, портрету  та  тематичної  картини.

ПАНЧУК М. П.
«Міст», 1968 р.

 картон, масло, 35 х 50 см, авторський підпис на звороті

1 200 – 1 500
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Коваленко Віктор Карпович
(1930 р. н.)

Український художник-баталіст. Народився в м. Туапсе Краснодарського краю (Росія). Навчав-
ся в Краснодарському художньому училищі (1948-1950), Дніпропетровському художньому училищі 
(1954-1956), Харківському державному художньому інституті (1956-1962). Учасник всесоюзної вистав-
ки художників флотів СРСР в Москві (1952), республіканських, всесоюзних та міжнародних художніх 
виставок. У 1967 році прийнятий до Спілки художників СРСР. Заслужений художник України (1983). За-
ймав посаду першого голови Севастопольської міської організації Спілки художників України (1990-
1992). Викладач Севастопольського філіалу Львівської академії мистецтв. Роботи зберігаються в музеях 
Криму, України та Росії, в приватних галереях Англії, США, Туреччини, Німеччини.

КОВАЛЕНКО В. К.
«Херсонес», 1987 р.

картон, олія; 50 х 80 см; авторський підпис на звороті

1 000 – 1 200



102лот

Мордовець Андрій Микитович
(1918-2006)

Український живописець. Автор творів історичного жанру та пейзажів. Народився в Сумській 
області. Початкову художню освіту здобував у Харківському художньому училищі (навчався в майстерні 
В. Коробинського). Закінчити заклад завадила війна. У вільний час між боями робив етюди та малюнки. 
В 1951 році закінчив Ленінградський художній інститут ім. І. Рєпіна (педагоги – Р. Френц, Б. Ольховський, 
І. Сорокін). Жив та працював у Чернігові. З 1961 року – постійний учасник республіканських та обласних 
виставок. Лауреат обласної премії ім. М. Коцюбинського (1993). Заслужений художник України (2006).

МОРДОВЕЦЬ А. М.
«Осінь у Карпатах», 1989 р. 

картон, олія; 55 х 70 см; підпис і дата знизу праворуч

600 – 800
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Ріпка Олександр Сергійович
(1967 р. н.)

Український художник, працює в техніці офорту та масляного живопису. Народився в Києві. 
Закінчив Республіканську художню середню школу ім. Т. Шевченка. Навчався в Кримському художньо-
му училищі ім. М. Самокиша (1985-1986) та Київському державному художньому інституті (1988-1992). У 
1992 році поїхав до Франції, продовжив навчання в I’ENSBA в майстерні Клода Віала. З 2000 року – член 
Національної спілки художників України. Активний учасник художніх виставок: 1992 рік – персональ-
на виставка в Паризькій національній академії мистецтв, 1992-1994 роках – учасник «вуличних» виста-
вок у Парижі (близько 40 виставок), з 2000 року регулярно виставляється в галереї Levasseure (Париж, 
Франція) і бере участь в Grand Marche de L’ART Contemporain (Париж, Франція), 1995, 1999 роки –  
виставки в галереях RAPID та ART-Master (Прага), 1990, 1996, 1998, 2009, 2010 роки – м. Київ, 2003-2006, 
2009 роки – м. Севастополь. Роботи знаходяться в музеях і приватних колекціях Франції, Німеччини, 
України, Росії. 

РІПКА О. С.
«Ранок на півдні», 2008 р.

полотно, олія; 60 х 70 см; підпис і дата знизу праворуч 

700 – 800
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Максименко Микола Антонович
(1924 р. н.)

Український живописець, майстер пейзажу і натюрморту. Народився в с. Яроповичі Житомирської 
області. У 1941-1942 роках вчився в художній студії в Магнітогорську у Б. Дегтярьова та І. Грабаря. Член 
Спілки художників СРСР з 1960 року. Народний художник України (1994). Лауреат Державної премії 
України ім. Т. Шевченка (1994). Живе і працює в Житомирі.

МАКСИМЕНКО М. А.
«Натюрморт із квітами та лимоном», 2006 р.
полотно, олія; 100 х 100 см; підпис знизу праворуч

Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

10 000 – 12 000
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Кашшай Антон Михайлович
(1891-1975)

Український живописець, пейзажист. Народився в с. Дубринич Закарпатської області. Навчався в 
Ужгородській державній гімназії (1929-1939) у Й. Бокшая, А. Ерделі. Член Спілки художників Закарпатської 
області (1946), Спілки художників УРСР (1951). З 1945 року працював директором художньо-виробничого 
комбінату художнього фонду УРСР. У 1947 році звільняється з посади директора комбінату і займається 
лише живописом. На початку 1950-х років створює полотна, які піднімають його ім’я на рівень видатних 
майстрів того часу. Персональні виставки: 1982 рік – м. Ужгород, 1984 рік – м. Будапешт (Угорщина), 
2001 рік – м. Мукачеве. Твори закуплені Дирекцією виставок Національної спілки художників України, 
Дирекцією виставок Спілки художників СРСР, зберігаються у багатьох музеях України, а відоме полотно 
«Сонячний день» – у Державній Третьяковській галереї у Москві.

КАШШАЙ А. М.
«Гірські вершини», 1980-ті рр.

полотно, олія; 79,5 х 85 см; підпис знизу праворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

2 500 – 3 000
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Гарані Йосип Йосипович
(1921-2009)

Український живописець. Народився в с. Вузлове Закарпатської області. Навчався у Й. Бокшая 
та А. Ерделі. Член Спілки художників СРСР з 1958 року. Учасник художніх виставок: обласних – з 1950 
року, всеукраїнських – з 1957 року. Працював в галузі станкового живопису. Персональна вистав-
ка відбулась в 1965 році в м. Берегово. Твори знаходяться в Закарпатському художньому музеї ім.  
Й. Бокшая, інших музейних зібраннях та приватних колекціях.

ГАРАНІ Й. Й.
«Зима в Карпатах», 1960-ті рр. 

полотно, олія; 49 х 70 см; підпис знизу ліворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая

1 800 – 2 000
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Шкурко Анатолій Васильович
(1924 р. н.)

Український живописець. Закінчив Харківське художнє училище (1939), Ленінградський інститут 
живопису, скульптури та архітектури ім. І. Рєпіна (1951, педагоги – Р. Френц, В. Мешков). Член 
Національної спілки художників України, заслужений художник України, лауреат премії ім. М. Коцю-
бинського. Проживає та працює в Черкасах.

ШКУРКО А. В.
«Березневий день», 2008 р. 

полотно, олія; 53 х 68 см; підпис знизу праворуч 

2 000 – 3 000
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Глюк Гаврило Мартинович
(1912-1983)

Український живописець, графік. Працював у жанрах портрета, пейзажу, тематичної картини. 
Народився в м. Сигіт (Румунія). Навчався в Будапештському художньо-промисловому училищі (1928-
1931), Будапештській Академії мистецтв (1931-1933, педагоги – Мано Вестроці (Manó Vesztróczy), Іштван 
Сьоні (Szőnyi István)), Кишинівському художньому училищі (1940-1941). Член Спілки художників Молдо-
ви (1947). У 1947 році переїхав на Закарпаття, жив та працював в Ужгороді, крім живопису займався 
графікою. Член Спілки художників УРСР (1954, Закарпатська організація). Заслужений діяч мистецтв 
України (1968). У 1958 році отримав велику срібну медаль на всесвітній виставці в Брюсселі. Учасник 
обласних, всеукраїнських, всесоюзних та всесвітніх виставок з 1946 року. Персональні виставки: м. Уж-
город – 1963, 1975, 1982 роки, м. Київ – 1964 рік, м. Харків – 1964 рік. Твори представлені в музеях України 
та зарубіжжя, кращих приватних колекціях.

ГЛЮК Г. М.
«У полі», 1967 р. 

полотно, олія; 65 х 49 см; підпис знизу ліворуч
Експертний висновок Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая 

7 000 – 8 000
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Микита Володимир Васильович
(1931 р. н.)

Український живописець. Навчався в Ужгородському училищі прикладного мистецтва (1947-1950, 
педагоги – А. Ерделі, Й. Бокшай, Ф. Манайло, Е. Контратович). Член Національної спілки художників 
України (1962), входив до складу керівництва (1964-1991) та очолював (1996-1999) Закарпатську 
організацію СХУ. Народний художник України (1991), дійсний член (академік) Академії мистецтв 
України (2004, в 2006 році отримав золоту медаль АМУ), лауреат світової премії ім. О. Духновича (2001), 
лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка (2005), тричі отримував обласну премію ім. Й. Бок-
шая та А. Ерделі (1995, 2005, 2010), нагороджений нагрудним знаком організації «Віжи-3000», отримав 
премію ім. Т. Яблонської, нагороджений орденом Я. Мудрого IV-го ступеня (2011). Твори знаходяться в 
музейних зібраннях України, Росії, Литви, Словаччини, Югославії, Німеччини, інших музейних та приват-
них зібраннях.

МИКИтА В. В.
«тепла зима», 1991 р.

темпера, картон; 25 х 37 см; підпис і дата знизу праворуч

800 – 1 000
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Ряснянський Михайло Олексійович
(1926-2003)

Український живописець. Народився в м. Таганрог (Росія). Закінчив Ростовське художнє учили-
ще ім. М. Грекова (1948), Київський художній інститут (1956, педагоги – Т. Яблонська та С. Григор’єв), 
професор КХІ. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1976), член Національної спілки художників України 
(1976), Народний художник України (2001). Учасник Великої Вітчизняної війни. Учасник художніх виста-
вок: республіканських – з 1957 року, всесоюзних – з 1965 року, зарубіжних – з 1961 року. Професор 
НАОМА. Жив і працював в Києві та Миколаєві. Майстер жанрових картин і психологічного портрету, та-
лановитий педагог. Роботи представлені в Національному художньому музеї України, Миколаївському 
художньому музеї, інших музейних та приватних зібраннях.

РЯСНЯНСЬКИЙ М. О.
«Натюрморт із квітами», 1998 р. 

полотно, олія; 50 х 70 см; підпис знизу праворуч 

1 200 – 1 500
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Губський Іван Кіндратович
(1920-2009)

Український художник, живописець. Народився на Луганщині. Початкову художню освіту отри-
мав у школі, навчаючись у художника В. Тищенка. Певний час працював плакатистом шахтарського 
клубу. З 1940 року служив в армії, під час війни перебував у полоні у м. Нюнсдорф в Німеччині.  Після 
визволення вступив до Харківського художнього інституту (1947-1953, педагоги з фаху – П. Котов, О. Лю-
бимський, М. Рибальченко). Згодом керував студією самодіяльних художників у Стаханові, викладав у 
Луганському художньому училищі. Брав участь у республіканських та обласних художніх виставках. 
Член Спілки художників України (1962), заслужений художник України (1997). Нагороджений орденом 
Великої Вітчизняної війни (1985). У творах художника знайшли втілення теми війни, шахтарських буднів, 
сучасної дійсності. Роботи знаходяться в музеях України та приватних колекціях.

ГУБСЬКИЙ І. К.
«Натюрморт із годинником», 1970-ті рр.

полотно, олія; 40 х 72 см; підпис знизу праворуч

600 – 800



112лот

Шовкуненко Олексій Олексійович 
(1884-1974)

Видатний український живописець, працював в різних жанрах. Народився в Херсоні. У 1908 році 
навчався в Одеському художньому училищі, в 1917 році – в Петербурзькій Академії мистецтв (викла-
дач з фаху – В. Савицький). У 1913-1919 роках брав участь у виставках Товариства південноросійських 
художників, в 1924-1929 роках – член Товариства  художників ім. К. Костанді. З 1926 року викладав в 
Одеському політехнікумі образотворчих мистецтв, з 1929 року – в Одеському художньому училищі (з 
1935 року – професор), у 1936-1965 роках – в Київському художньому інституті. Народний художник 
СРСР (1944), дійсний член АМ СРСР (1947). Лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка (1970). 
Твори художника зберігаються у музеях України та приватних колекціях багатьох країн світу.

ШОВКУНЕНКО О. О.
«Зимовий пейзаж»,  

пастель, картон; 45 х 64 см; підпис знизу праворуч

3 000 – 4 000
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Ольхов Володимир Миколайович 
(1956 р. н.)

Український художник, майстер пейзажу. Народився в Севастополі. У 1980 році закінчив Кримсь-
ке художнє училище ім. М. Самокиша (викладач з фаху – заслужений художник України Л. Балкінд). 
З 1980 року бере участь в художніх виставках. У 1985-2001 роках відбулося 5 персональних виставок в 
Криму, в 1991 році – персональна виставка в Росії. Член Національної спілки художників України (1990). 
З 1998 року щорічно бере участь у всеукраїнських пленерах. Живе і працює в Севастополі. Роботи 
представлені в приватних колекціях в Україні, США, Німеччині, Бельгії, Австрії, Польщі, Туреччині.

ОЛЬХОВ В. М.
«Фарби літа», 1989 р. 

картон, олія; 46,5 х 69,5 см; підпис і дата знизу ліворуч

600 – 800
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Парута Дмитро Петрович
(1948 р. н.)

Український художник-живописець, графік. Народився в с. Добряни Львівської області. Закінчив 
Львівську Академію мистецтв (1979, педагоги з фаху – М. Яців, В. Овсійчук). Викладач Львівського держав-
ного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша. Член Національної спілки художників 
України (1989).

ПАРУтА Д. П.
«Гребенів», 2003 р.

полотно, олія; 46 х 50 см; підпис і дата знизу праворуч

600 – 800
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тарасенко Володимир Стефанович
(1938-2002)

Український живописець, представник реалістичної школи живопису. Початкову художню освіту 
отримав в школі-студії художника В. Забашти у Жовтневому палаці у Києві. В 1963-1969 роках навчався 
у Київському художньому інституті в майстерні відомого художника і педагога В. Пузирькова, інститут 
закінчив з відзнакою. Жив та працював в Києві. В 1985 році отримав грамоту за досягнення в розвитку 
радянського образотворчого мистецтва. Роботи експонувалися на більш ніж двадцяти міжнародних, 
всесоюзних, республіканських виставках, зберігаються в музеях України, приватних колекціях Англії, 
Голландії, Німеччини, США, Франції, Японії. 

тАРАСЕНКО В. С.
«Покарання», 1988 р.

полотно, олія; 67 х 41,5 см; підпис і дата знизу ліворуч

2 000 – 2 500
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Вовк Сергій Олександрович 
(1958 р. н.)

Український живописець і графік, автор портретів, пейзажів і натюрмортів. Народився в Києві. 
Початкову художню освіту отримав в Республіканській художній школі  ім. Т. Шевченка. У 1982 році 
закінчив Київський художній інститут, де вчився у В. Пузирькова, І. Тихого і П. Басанця. Учасник численних 
українських і зарубіжних виставок. Член Національної спілки художників України з 1989 року. Належить 
до династії відомих українських художників. Учасник виставки «Три покоління», присвяченої 110-річчю 
з дня народження О. Сиротенка (2007, НХМУ). Живе і працює в Києві. Роботи зберігаються в художніх 
музеях України, численних галереях і приватних колекціях.

ВОВК С. О.
«Ранкове світло», 1998 р.

полотно, олія; 50 х 60 см; підпис і дата знизу ліворуч

600 – 800
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Колосовський Георгій Сергійович
(1913-1988)

Український живописець та пейзажист. Народився в с. Первомайськ (Одеська область). Навчав-
ся в Одеській художній профшколі, в 1935 році закінчив Одеський державний художній інститут (педа-
гоги О. Шовкуненко, П. Волокидін). Після закінчення інституту викладав малювання і креслення в школі.  В 
1943 році познайомився з послідовником  російського художника І. Левітана Л. Туржанським та прой-
шов відмінну школу живопису видатного майстра. У 1945 році переїхав до Запоріжжя. Брав участь у 
створенні Запорізького товариства художників та обласної організації Спілки художників УРСР. З 1945 
року – член Спілки художників УРСР. Багаторазовий учасник обласних, республіканських та всесо-
юзних художніх виставок. Його учнями та послідовниками є такі запорізькі художники, як М. Акіншин,  
В. Гайдук, В. Коробов, А. Фомін, Є. Чуйков, Ю. Смирнов. Роботи зберігаються в Запорізькому художньо-
му музеї, інших музеях України та приватних колекціях по всьому світу.

КОЛОСОВСЬКИЙ Г. С.
«Сонячний день», 1973 р.  

картон, олія; 50 х 70 см; підпис на звороті 

1 500 – 1 800
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Пашковський Микола Васильович
(1947 р.н.)

Український живописець, майстер пейзажу і натюрморту, автор портретів та тематичних 
картин. Народився у с. Новостав Рівненської області. У 1970 році закінчив Московський народний 
університет мистецтв ім. Н. Крупської (педагоги – Г. Єрмолаєв та М. Гончаров). Багаторазовий учас-
ник українських та закордонних виставок. Персональні виставки: м. Брест – 1981 рік, м. Рівне – 2003 
рік, м. Київ – 2009, 2011 роки, м. Біла Церква – 2010 рік. Роботи знаходяться у приватних колекціях 
України та за кордоном.

ПАШКОВСЬКИЙ М. В.
«Зима. Вечоріє», 1999 р. 

полотно, олія; 43 х 58 см; авторський підпис на звороті 

700 – 800
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Криволап Анатолій Дмитрович 
(1946 р. н.)

Відомий український художник напряму сучасного мистецтва. Народився у м. Яготин Київської 
області. У 1976 році закінчив Київський державний художній інститут. Член Національної спілки художників 
України. З 1992 по 1995-ті роки був активним учасником впливової в новітній історії українського ми-
стецтва групи художників «Живописний заповідник».  У 2011 році роботи художника двічі встановлювали 
світові рекорди продажів сучасного українського мистецтва на міжнародному арт-ринку. У 2012 році 
став переможцем Шевченківської премії у номінації «Образотворче мистецтво». Роботи знаходяться в 
художніх музеях України, приватних колекціях та успішно продаються на світових аукціонах.

КРИВОЛАП А. Д.
«Натюрморт», 2003-2005 рр.

полотно, олія; 60 х 77 см; авторський підпис на звороті

10 000 – 12 000
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Бедзір Павло Юрійович
(1926-2002)

Відомий український художник, майстер графічного мистецтва. У 1946 році закінчив живо-
писне відділення Ужгородського училища прикладного мистецтва. Педагоги з фаху: Ф. Манайло,  
Е. Контратович, А. Ерделі, А. Коцка. З 1946 року – учасник обласних, республіканських та закордонних 
художніх виставок. Учасник міжнародних пленерів. Член Спілки художників СРСР (1968). Персональні 
виставки: 1994 рік – м. Ужгород, 1995 рік – м. Будапешт (Угорщина). Лауреат премії ім. Й. Бокшая та А. 
Ерделі (1996). Твори закуплені Дирекцією виставок Національної спілки художників України, зберігаються 
в кращих музеях та приватних колекціях.

БЕДЗІР П. Ю.
Із серії «життя дерев», 1999 р. 

картон, авторська техніка; 90 х 50 см; підпис знизу праворуч

1 000 – 1 200
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Лейднер Рене (Leidner René)
(1921-2004)

Народився в м. Кольмар (Colmar, Франція). Закінчив Школу декоративних мистецтв у Страсбурзі 
(Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg), Академію Бодрі (Académie BAUDRY), Вищу національну шко-
лу витончених мистецтв у Парижі (Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris). Брав участь у 
різноманітних групових виставках та паризьких салонах. Помер у Парижі. Роботи знаходяться в гале-
реях Парижа (Jacques Barbier, Alix Lemarchand, Galerie Comparaisons, Galerie 222), у Музеї сучасного 
мистецтва в Парижі, Музеї витончених мистецтв у Страсбурзі та приватних колекціях.

ЛЕЙДНЕР Р. 
«Альпійський краєвид», II пол. XX ст. 

картон, олія; 60 х 80 см; підпис знизу ліворуч

1 500 – 2 000
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Вехлін Ламберт (Wechlin Lambert)
(1896-1964)

Німецький живописець. Народився в Німеччині неподалік від Штутгарта. Відвідував Штутгартсь-
ку Академію мистецтв як вільний слухач. Здійснив ряд творчих поїздок Європою. Автор пейзажів та 
натюрмортів. Роботи знаходяться в приватних колекціях.

ВЕХЛІН Л.
«Польові квіти», 

картон, олія; 60 х 80 см; підпис знизу праворуч 

2 500 – 3 500
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Даумері Джордж (Daumerie Georges)
(1879-1955)

Бельгійський художник, портретист, майстер пейзажу та натюрморту. Народився у Бенші (Binche, 
Бельгія). Значну частину життя жив та працював у Схарбеку (Schaerbeek, Бельгія), де об’єднувалися 
митці усіх напрямів. Причиною тому були надзвичайно мальовничі краєвиди парку Іосафата (Parc 
Josaphat) та Іосафатової долини (Vallée de Josaphat). Виставлявся в галереї «Ла Симаш» (La Cimaise) 
в Брюсселі в 1926 році, в салонах Осінньому та Незалежних у Парижі, в Палаці образотворчих ми-
стецтв в Брюсселі та «46 Салоні Гент» (46ste Salon van Gent). Входив до бельгійського мистецького 
товариства «Сабам» (Sabam). Роботи художника мають попит у колекціонерів мистецтва та прода-
ються на світових аукціонах.

ДАУМЕРІ Д.
«Натюрморт із квітами», 1930-ті рр. 

полотно, олія; 68 х 79 см; підпис знизу праворуч

2 000 – 3 000
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Кампані Алоісіус 
(1760-1821)

Італійський художник. Неперевершений майстер портретів та жанрових сцен. Твори худож-
ника зберігаються у приватних колекціях та музейних зібраннях, продаються на всесвітньовідомих 
аукціонах.

КАМПАНІ А.
«Гадалка», поч. XIX ст 

картон, олія; 30 х 40 см; підпис знизу праворуч

3 500 – 4 000
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Енгстром Вільгельм Оскар 
(Engström Vilhelm Oskar)

(1830-1877)
Шведський художник, майстер жанрових картин, анімаліст, пейзажист. Навчався в Дюссельдорфі. 

Подорожував Данією, Шотландією, Швецією. В роботах часто зустрічаються мальовничі зображення 
Лапландії. Роботи знаходяться в Національному музеї в Стокгольмі та приватних колекціях.

ЕНГСтРОМ В. О.
«Мисливці на привалі», кін. XIX ст. 

полотно, олія; 47 х 66 см; підпис знизу праворуч

2 000 – 3 000
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Маєвіч Георг (Majewicz Georg)
(1897-1965)

Польський пейзажист і анімаліст. Народився в м. Полковіце (Polkowice, Польща). Навчався в 
Академії мистецтв у Берліні. В 1930-х роках перебував в Поможе (Pomorze) – історичний край Німеччини 
та Польщі та в м. Щецин (Szczecin, Польща), де мав власну майстерню. Зображував в основному 
тварин на фоні польових та лісових краєвидів. Також писав африканські мотиви – леопардів, слонів, 
інших тварин в саванах Африки. Його роботи часто зустрічалися в епізодах художніх фільмів. Помер в  
м. Мюнхберг (Münchberg, Німеччина). Картини знаходяться в приватних колекціях.

МАЄВІЧ Г.
«троянди на столі», 1930-ті рр.

полотно, олія; 70 х 100 см; підпис знизу праворуч

3 000 – 4 000
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Ковіч Марко
(1947 р. н.)

Хорватський живописець, народився в м. Загреб. Навчався в Академії мистецтв Загреба. Працює 
в стилі поєднання експресіонізму та імпресіонізму. Знаний особливою манерою втілення образів та 
сюжетів. Майстер портретів, натюрмортів, пейзажів, жанрових сцен. Роботи знаходяться в музеях світу 
та приватних колекціях.

КОВІЧ М.
«Музикант», кін. XX ст.  

полотно, олія; 70 х 50 см; підпис знизу ліворуч

1 500 – 2 000
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Дрюмонд Джуліан (Drummond Julian)
(1826-1906)

Відомий британський живописець, син Самюеля Дрюмонда (Samuel Drummond). Кар’єру худож-
ника розпочав у Лондоні, демонструючи свої роботи в Королівській академії мистецтв та Товаристві 
британських художників. З 1850-х років проживав у Оксфорді, де спочатку працював портретистом 
(виконував замовлення на написання портретів відомих вчених, лікарів), згодом – ілюстратором в 
бібліотеці Редкліф. В 1884 році працював над створенням зображень зброї і прикрас з Керчі на замов-
лення журналу «Грецькі дослідження» (Hellenic Studies). Крім портретів та книжкових ілюстрацій писав 
також жанрові картини на тему повсякденного життя англійців. Двоє дітей Джуліана – Джуліан Едвард 
(Julian Edward) та Філіп Моріс (Philip Maurice) теж стали відомими портретистами.

ДРЮМОНД Д.
«Дівчинка», 1887 р. 

папір, змішана техніка; 40 х 30 см; підпис і дата знизу праворуч 

3 000 – 4 000
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Гірц Франц (Geerts Franz)
(1850-1944)

Бельгійський художник, представник фламандської школи живопису. Народився в м. Антверпен 
(Antwerpen, Бельгія). Відвідував Антверпенську Академію мистецтв як вільний слухач, довгий час вивчав 
живопис у Парижі. Жив та працював у Антверпені, найбільшому місті Фландрії. Виховувався під впли-
вом творчості П. Рубенса та В. Дейка, творчості яких притаманна пишність, характерна для стилю ба-
роко.  Товаришував з Е. Джеймсом. Роботи знаходяться в Музеї витончених мистецтв у м. Гент (Бельгія) 
та приватних колекціях.

ГІРЦ Ф.
«Галантний кавалер», 1902 р.

полотно, олія; 170 х 170 см; підпис та дата праворуч

20 000 – 25 000
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Грубас Марко 
(1839-1910)

Італійський живописець, автор пейзажів та жанрових картин в романтичному стилі. Працював в 
основному у Венеції. Найбільш відомими картинами є «Венеція. Вид площі Св. Марка», «Венеціанська 
лагуна», «Площа Св. Марка» та ін. Роботи представлені на європейських аукціонах, в художніх музеях 
Італії , Франції та приватних колекціях багатьох країн світу.

ГРУБАС М.
«Венеція», 

фанера, олія; 26,5 х 14 см; підпис знизу ліворуч

4 500 – 5 500
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Пауельс Генрі Джозеф 
(1903-1983)

Бельгійський живописець, майстер пейзажу та натюрморту. Народився в містечку Едегемі, 
навчався і працював в Антверпені. Увійшов в історію світового мистецтва ХХ століття як майстер 
неоімпресіоністичних новацій та реалістичних практик. Роботи знаходяться у приватних колекціях 
Європи, Австралії, Америки та продаються на світових аукціонах (Christie’s, Sotheby’s та ін.).

ПАУЕЛЬС Г. Дж.
«Канал в Брюгге», 

полотно, олія; 62,5 х 100,5 см; підпис знизу праворуч 

5 000 – 7 000



132лот

Далі Сальвадор (Dali Salvador)
(1904-1989)

Видатний іспанський художник, геній епохи сюрреалізму. Народився в м. Фігерас в Каталонії 
(Іспанія). Навчався в Мадридській Академії мистецтв. У 1925 році відбулась перша персональна вистав-
ка його робіт у галереї Далмау. У 1926 році виїхав до Парижа. Вступивши до групи, яка об’єдналася на-
вколо Андре Бретона, почав створювати свої перші сюрреалістичні роботи. В 1929 році познайомився 
з Галою Елюар, яка на все життя стала його єдиною музою. Відвідував Італію з метою ознайомлення з 
живописом епохи Відродження. Після окупації Франції німцями в 1940 році переїхав до США, де відкрив 
нову майстерню. Співпрацював з Уолтом Діснеєм та Альфредом Хічкоком. У 1948 році повернувся 
в Іспанію. У 1973 році у Фігерасі був відкритий «Музей Далі». Незмінними темами його творінь були 
руйнування, тлінність, смерть та світ сексуальних переживань. Серед численних нагород та визнань 
Далі – членство в Академії витончених мистецтв Франції. Був нагороджений Великим хрестом Ізабелли-
католички, який вручив йому король Хуан Карлос.

ДАЛІ С.
«Люмінісцентний теодор», II пол. XX ст. 

папір, авторська літографія; 64 х 49 см; авторський підпис знизу праворуч, 
порядковий номер CDXIV/MM знизу ліворуч

2 000 – 3 000
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Россі Люциос
(1846-1913)

Відомий італійський художник, ілюстратор, майстер жанрової картини та романтичного портрет-
ного живопису. Народився в Римі. Закінчив Академію Св. Луки в Римі, в якій навчався під керівництвом 
А. Капалті.  Великий вплив на художника зробила творчість відомого представника іспанського роман-
тизму М. Фортуні. Працював у Парижі у видавничій фірмі Coupil&Co. Як ілюстратор співпрацював з па-
ризькими журналами і газетами, у тому числі, з Graphic і Figaro illustre. Роботи представлені в художніх 
музеях Італії та Франції.

РОССІ Л.
«Музичний ранок», 1902 р.

папір, хромолітографія; 45 х 65 см; підпис знизу ліворуч 

800 – 1 000
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Пікассо Пабло (Picasso Pablo)
(1881-1973)

Іспанський художник і скульптор, новатор стилів і методів, один із найвидатніших митців  
ХХ століття. Створив близько 20 тисяч робіт. Народився в Малазі (Іспанія). В 1896 році вступив до Школи 
витончених мистецтв у Барселоні. В 1904 році переїхав до Парижа, де прожив до кінця життя. Один 
із засновників кубізму, із середини 1910-х років створював роботи в стилі неокласицизму, з початку 
1920-х років став лідером сюрреалізму. У 1930-х роках створював скульптури з металу, ілюстрував кни-
ги, займався монументальним живописом. У 1950 році був удостоєний Міжнародної премії миру за 
створення знаменитої емблеми «Голуб миру». Роботи знаходяться в кращих музеях світу та приватних 
колекціях.

ПІКАССО П. 
«Два обличчя», 1956 р. 

папір, літографія; 64 х 49 см; підпис знизу праворуч, дата знизу ліворуч, 
порядковий номер 505/1000 знизу ліворуч

 
1 500 – 2 000
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РОССІ Л.
«Перші перестрілки», 1902 р.

папір, хромолітографія; 45 х 65 см; підпис знизу ліворуч

800 – 1 000

Россі Люциос
(1846-1913)

Відомий італійський художник, ілюстратор, майстер жанрової картини та романтичного портрет-
ного живопису. Народився в Римі. Закінчив Академію Св. Луки в Римі, в якій навчався під керівництвом 
А. Капалті.  Великий вплив на художника зробила творчість відомого представника іспанського роман-
тизму М. Фортуні. Працював у Парижі у видавничій фірмі Coupil&Co. Як ілюстратор співпрацював з па-
ризькими журналами і газетами, у тому числі, з Graphic і Figaro illustre. Роботи представлені в художніх 
музеях Італії та Франції.
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ПРАВИЛА
організації та проведення аукціону

Дані Правила розроблені на основі та відповідно до вимог чинного законодавства України з метою належного урегулювання 
порядку організації та проведення Аукціону ТОВ «Аукціонний дім «Євро-Арт» та регулюють правовідносини між Учасниками 
Аукціону (далі за текстом – Правила).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.         У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
Аукціон – процес організації та проведення публічних торгів з продажу творів мистецтва, згідно з яким їх власником стає Учасник 
Аукціону, який відповідно до даних Правил запропонував Аукціонну ціну за Лот.
Аукціонна ціна – найвища запропонована під час Аукціонних торгів та зафіксована ударом молотка Ліцитатора ціна Лота.
Аукціонні торги – частина Аукціону, що являє собою процес визначення Продажної ціни Лота та Покупця Лота.
Естімейт – орієнтовна ринкова вартість Лота, яка вказується у Каталозі Аукціону.
Заочна заявка - це заява Учасника Аукціону на участь в Аукціонних торгах без безпосередньої його присутності шляхом залучення 
уповноважених осіб Аукціонного дому «Євро-Арт».
Крок Аукціону – мінімальна величина, на яку здійснюється підвищення Стартової та кожної наступної ціни оголошеного Ліцитатором 
Лота. Його розмір установлюється Організатором Аукціону на кожний Лот.
Каталог Аукціону – друковане видання, в якому публікуються запропоновані для продажу Лоти, інша актуальна інформація щодо 
проведення та організації Аукціону.
Ліцитатор – уповноважена Організатором особа, що володіє технікою проведення торгів і керує процесом ведення Аукціону в 
установленому порядку.
Лот – об’єкт торгів на Аукціоні; предмет або сукупність предметів, що пропонується для продажу на Аукціоні.
Номер Учасника – предмет, на якому зазначено індивідуальний номер Учасника Аукціону, та який є єдиним засобом реалізації 
права пропозиції ціни на представлений Лот.
Організатор Аукціону – ТОВ «Аукціонний дім Євро-Арт» – юридична особа, що заснована і діє відповідно до законодавства України.
Передаукціонна виставка – демонстрація запропонованих для продажу на Аукціоні Лотів з метою безпосереднього ознайомлення 
всіх зацікавлених осіб з представленими на продаж Лотами.
Покупець – Учасник Аукціону, який в ході Аукціонних торгів запропонував Аукціонну ціну за Лот, та який в подальшому здійснює з 
Організатором правочини, пов’язані з придбанням Лота.
Продавець – Учасник Аукціону, який на договірних засадах з Організатором пропонує об’єкт торгів для продажу на Аукціоні.
Премія Покупця – плата Організатору Аукціону від Покупця за організацію та проведення торгів щодо придбаного ним Лота, яка 
визначається як відсоток від Аукціонної ціни.
Премія Продавця – плата Організатору Аукціону від Продавця за організацію та проведення Аукціону по продажу Лота, яка 
визначається як відсоток від Аукціонної ціни Лота.
Продажна ціна – ціна, яку Покупець в кінцевому підсумку сплачує за придбаний ним згідно договору купівлі-продажу Лот, і яка 
включає Аукціонну ціну та Премію Покупця.
Стартова ціна – початкова ціна Лота, попередньо погоджена Організатором з Продавцем та оголошена Ліцитатором, з якої 
розпочинаються торги по даному Лоту. Стартова ціна може відрізнятись від нижньої межі Естімейта, вказаної в Каталозі Аукціону.
Учасник Аукціону – дієздатна фізична або юридична особа, яка перебуває в договірних відносинах із Організатором та має 
намір відчужити або придбати на Аукціоні об’єкт торгів.
1.2. Дані правила є обов’язковими для виконання усіма Учасниками Аукціону.
1.3. Предметом Аукціонних торгів на Аукціоні є право на придбання Лота відповідно до умов даних Правил.
1.4. Офіційними мовами Аукціону та усіх супровідних документів є українська та (або) російська мови. 
1.5. Факт реєстрації особи для участі в Аукціоні означає, що ця особа ознайомлена з Правилами та зобов’язується їх   
 виконувати.
1.6. Ціни на представлені Лоти зазначені в умовних одиницях (1 у. о. = 1 долар США). Розрахунки щодо придбаних Лотів  
 здійснюються   в національній валюті України за комерційним курсом долара США на день розрахунку.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ
2.1. Організатором Аукціону є Товариство з обмеженою відповідальністю «Аукціонний дім «Євро-Арт».
2.2. До обов’язків Організатора Аукціону входить проведення Передаукціонної виставки, належне оснащення приміщення 
 для проведення торгів, забезпечення умов для зберігання, демонстрації та продажуЛотів.
2.3. Організатор Аукціону має право проводити експертну оцінку об’єктів торгів із залученням зовнішніх експертів та на 
 власний розсуд розпоряджатися інформацією, отриманою внаслідок таких експертиз.
2.4. Організатор Аукціону надає всю необхідну інформацію щодо організації та проведення Аукціону зацікавленим   
 особам на офіційному інтернет-сайті Аукціону (www.euro-art.com.ua); у Каталозі Аукціону; шляхом особистого   
 повідомлення Учасників Аукціону засобами електронного, факсимільного чи телефонного зв’язку; засобами масової  
 інформації; іншими засобами зв’язку орієнтовно за 30 календарних днів до дня проведення торгів.
2.5. Інформація, надана Учасникам Аукціону стосовно  будь-якого Лота  в усній чи письмовій формі, носить ознайомчий  
 характер та не завжди повною мірою відображає усі його характеристики. Організатор не несе відповідальності за  
 будь-яку помилку чи упущення в інформації, наданої Учасникам Аукціону усно чи письмово внаслідок неуважності чи з  
 інших причин.
2.6. Організатор має право на свій розсуд зняти з Аукціонних торгів будь-який Лот без пояснення причини. Зняття Лота  
 може бути проведене як до, так і після початку торгів. Організатор Аукціону зробить все можливе, аби якомога раніше  
 повідомити Учасників Аукціону про зняття Лота, проте не несе відповідальності перед Учасниками Аукціону за такі дії.
2.7. Організатор Аукціону не відповідає за охорону та передачу авторських прав на той чи інший Лот.
2.8. На Аукціонних торгах від  імені Організатора Аукціону діє Ліцитатор, в інших випадках – уповноважені представники.
2.9. Відповідно до даних Правил Учасниками Аукціону є Продавець та Покупець.
2.10. Продавцями та Покупцями можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи.
2.11. Учасники Аукціону, у передбачених даними Правилами відносинах, мають право діяти як особисто, так і через   
 свого представника, повноваження якого повинні бути належним чином посвідчені. Якщо від імені Учасника Аукціону  
 діє його представник, то такий представник прирівнюється до Учасника Аукціону. Відповідно, усю відповідальність за дії  
 представника несе Учасник Аукціону, інтереси якого він представляє.
2.12. Будь-яка зацікавлена особа, в тому числі Учасник Аукціону, під час проведення Передаукціонної виставки має право  
 залучити незалежного експерта для проведення експертизи виставлених на продаж Лотів за умови попереднього   
 письмового погодження таких дій з Організатором Аукціону.



3. РЕЄСТРАЦІЯ НА АУКЦІОН
3.1. Реєстрація на Аукціон відбувається:
1. під час Передаукціонної виставки за місцем її фактичного проведення;
2. на сайті аукціонного дому «Євро-Арт»;
3. за номерами телефонів, вказаних в інформаційних матеріалах аукціонного дому «Євро-Арт».
3.2. Обов’язковій реєстрації на Аукціон підлягають усі зацікавлені особи, які мають намір брати участь в Аукціоні. Якщо від 
 імені Учасника Аукціону діятиме його представник, то останній проходить додаткову реєстрацію, пред’являє необхідні 
 ідентифікаційні документи та відповідне доручення. Доручення представника фізичної особи повинно бути завірене 
 нотаріально, представника юридичної особи – печаткою підприємства.
3.3. Додаткову реєстрацію на участь в Аукціонних торгах проходять треті особи, які будуть супроводжувати Учасників/
 представників Учасників Аукціону на Аукціонних торгах.
3.4. Учасники Аукціону, які не мають можливості особисто взяти участь в Аукціонних торгах та від імені яких не будуть виступати 
 їхні представники, можуть подати Заочну заявку. Учасник Аукціону, який подав Заочну заявку, сплачує завдаток в розмірі 
 30% від нижньої межі Естімейта кожного Лота, який він бажає придбати. У випадку придбання Лота Учасником завдаток 
 складає частину його Аукціонної ціни. Якщо Учасник під час торгів не реалізує намір придбати Лот на Аукціоні, завдаток 
 повертається. У випадку відмови Покупця від оплати продажної ціни Лота внесений завдаток не повертається. 
3.5. Особи, які мають намір зареєструватись на Аукціон, повинні заповнити заяву установленого зразка та надати інформацію, 
 яка вимагається Організатором Аукціону.
3.6. Подача заявок на Аукціон та необхідних для реєстрації документів закінчується за один календарний день до початку 
 Аукціонних торгів.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ
4.1. Місце та час проведення Аукціонних торгів зазначаються в Каталозі Аукціону та на інтернет-сайті Аукціону.
4.2. Учасники Аукціону повинні заздалегідь з’явитися до місця проведення Аукціонних торгів для отримання Номеру Учасника. 
 Учасники торгів, які виступають представниками Учасників Аукціону, повинні мати при собі доручення. Учасники Аукціону 
 можуть бути присутні на торгах у супроводі третіх осіб, які також повинні бути зареєстровані.
4.3. У приміщенні, де проходять Аукціонні торги, мають право бути присутні: уповноважені особи Організатора Аукціону та  
 обслуговуючий персонал, Учасники Аукціону, а також особи, запрошені Організатором Аукціону. 
4.4. Початок та завершення Аукціонних торгів оголошується Ліцитатором.
4.5. Лоти на торгах оголошуються у тому порядку, в якому вони вказані у Каталозі Аукціону.
4.6. Ліцитатор оголошує номер кожного Лота, Стартову ціну, Крок Аукціону та іншу інформацію на власний розсуд.
4.7. Подальше підвищення ціни здійснюється при заявленні Учасником нової пропозиції придбання Лота за більш високою 
 ціною шляхом підняття Номера Учасника. Підняття Номера Учасника повинне бути видимим для огляду Ліцитатором. 
 Учасник торгів несе повну юридичну відповідальність за передачу Номера Учасника третім особам та наслідки, які 
 можуть виникнути в результаті таких дій. У разі втрати Номера Учасник зобов’язаний негайно повідомити про це   
 Організатору Аукціону.
4.8. Підвищення ціни здійснюється розміром в один Крок Аукціону.
4.9. Учасник торгів може запропонувати свою ціну Лота, яка перевищує ціну, оголошену Ліцитатором, більше ніж на один 
 Крок. Подальше підвищення ціни проводиться Ліцитатором з названої ціни, але з тим самим Кроком.
4.10. Закінчення торгів по Лоту фіксується ударом молотка Ліцитатора, оголошенням Аукціонної ціни та Номера Учасника, 
 який запропонував Аукціонну ціну. Ліцитатор також може використовувати термін «Продано», який означає факт продажу 
 Лота на Аукціоні. 
4.11. Оголошений Лот, по якому протягом розумного проміжку часу не було піднято жодного Номера Учасника, вважається 
 непроданим на Аукціоні.
4.12. Усі Учасники торгів зобов’язані дотримуватися тиші та утримуватися від рухів, які можуть бути розцінені Ліцитатором як 
 пропозиція підвищення ціни, крім випадків, коли Учасник дійсно має намір запропонувати підвищення ціни.
4.13. У разі порушення присутніми особами порядку проведення Аукціонних торгів Організатор має право вимагати від таких 
 осіб залишити приміщення проведення торгів.

5. ОПЛАТА/ПЕРЕДАЧА ЛОТІВ
5.1. Оплата Лотів здійснюється у день проведення Аукціонних торгів або протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дня 
 проведення Аукціонних торгів.
5.2. Оплата Лота здійснюється в розмірі, що дорівнює Продажній ціні Лота.
5.3. Покупець може оплатити Лоти наступними способами:
1. готівкою – необхідна сума вноситься в касу ТОВ «Аукціонний дім «Євро-Арт»;
2. банківським переказом – необхідна сума вноситься на банківський рахунок ТОВ «Аукціонний дім «Євро-Арт».
5.4. Лот, що перейшов у власність Покупця згідно договору купівлі-продажу, може безоплатно зберігатись у Організатора 
 Аукціону протягом 3-х календарних днів. Подальше зберігання Лота здійснюється на платній основі.
5.5. Передача Лота Покупцеві здійснюється після повної сплати останнім Продажної ціниЛота. Організатор Аукціону не несе 
 відповідальності за дії, які вчиняються з Лотом після його передачі Покупцеві.
5.6. Придбані Лоти поверненню та обміну Організатору Аукціону не підлягають.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Дані Правила набирають чинності для Учасників Аукціону з моменту подання Організатору заяви про участь в Аукціоні та 
 усіх необхідних ідентифікаційних документів.
6.2. Організатор Аукціону зобов’язується не розголошувати інформацію щодо Учасників Аукціону та придбаних ними Лотів.
6.3. У приміщенні, де проводиться Передаукціонна виставка та Аукціонні торги, забороняється відео- та фотозйомка, а також 
 аудіозапис без попереднього на це дозволу Організатора.
6.4. Розмір Премії Покупця становить 10% від Аукціонної ціни.
6.5. Розмір Премії Продавця становить 15% від Аукціонної ціни. 
6.6. Усі спірні питання, що виникають стосовно організації та проведення Аукціону ТОВ «Аукціонний дім «Євро-Арт», повинні 
 вирішуватись, в першу чергу, шляхом переговорів між Організатором та Учасниками Аукціону, а у разі недосягнення 
 згоди – в судовому порядку згідно із законодавством України.


