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ªÉÒ»ÍÉÅÍÉË¾½½ÃÂÈ»Ò»Í×ÌÚÇÉÇÀÈÍÉÇÉ¾ÉÆÉÓÀÈÈÚÊÀËÓÉ¾ÉÆÉÍ» »Â»ÅÈÒÀÈÈÚsÉ¾ÉÆÉÓÀÈÈÚÇ»ÎÅÑÉÈÌÍ»ÊÌÆÚ
ÊËÉ¿»ÁÎÉÌÍ»ÈÈ×É¾ÉÆÉÍ»
ª¿Ò»ÌÊËÉ½À¿ÀÈÈÚÍÉË¾½»ÎÅÑÉÈÌÍÍ»ÉË¾»ÈÂ»ÍÉË»ÎÅÑÉÈÎ¿ÃÈÃÇÃÉÌÉ¼»ÇÃ ÚÅÇ»ÙÍ×ÊË»½É½ÃËÓÎ½»ÍÃ
ÊÃÍ»ÈÈÚÌÍÉÌÉ½ÈÉÍÉË¾½ ÆÉÍ½Í»ÈÓÊÃÍ»ÈÈÚ ÔÉ¼ÀÂÊÉÌÀËÀ¿È×ÉÊÉ½ÚÂ»ÈÂÍÉË¾»ÇÃ
ÎÅÑÉÈÌÍÉ¾ÉÆÉÓÎÈÉÇÀËÅÉÁÈÉ¾ÉÆÉÍ» ÄÉ¾ÉÌÍ»ËÍÉ½ÎÑÈÎÍ»ÅËÉÅÊ¿½ÃÔÀÈÈÚÑÈÃÆÉÍ½ªÉ¿»Æ×ÓÀÊ¿½ÃÔÀÈÈÚ
ÑÈÃÊËÉ½É¿ÃÍ×ÌÚÂÅËÉÅÉÇ ÚÅÃÄÉ¾ÉÆÉÌÃ½»ÎÅÑÉÈÌÍ¿ÉÈ»ÌÍÎÊÈÉ¾ÉÉ¾ÉÆÉÓÀÈÈÚËÉÂÇËÎÈÉ½É¾ÉÅËÉÅÎ
 ªËÃ ÊËÉ½À¿ÀÈÈ ÍÉË¾½ »ÎÅÑÉÈÌÍ ÊÉÒÃÈ» ÍÉË¾Ã Â» ½¿ÊÉ½¿ÈÃÇ ÆÉÍÉÇ Â ÌÍ»ËÍÉ½É ÑÈÃ ©Ë¾»ÈÂ»ÍÉË ½ ÉÌÉ¼
»ÎÅÑÉÈÌÍ» Ç»ÊË»½ÉÈ»Ì½ÄËÉÂÌÎ¿½ÌÍ»ÈÉ½ÆÙ½»ÍÃÌÍ»ËÍÉ½ÎÑÈÎ
ÉË¾ÃÊËÉ½É¿ÚÍ×ÌÚÓÆÚÐÉÇÊ¿½ÃÔÀÈÈÚÑÈÃ¨»Ä½ÃÔ»ÑÈ»½¿ÊÉ½¿ÈÉ¾ÉÆÉÍ» ÚÅÎÈ»ÂÃ½»»ÎÅÑÉÈÌÍÂ»½Å»Â½ÅÉÙ
¼Î¿×ÚÅÉ¾ÉÂÊÉÅÎÊÑ½ ÊËÉ¿»ÁÈÉÙÑÈÉÙÑ×É¾ÉÆÉÍ»ªÌÆÚÍËÀÍ×É¾ÉÎ¿»ËÎÇÉÆÉÍÅ»»ÎÅÑÉÈÌÍ»ÂÇÉÇÀÈÍÎ½Ã¾ÉÆÉÓÀÈÈÚ
»ÎÅÑÉÈÌÍÉÇÑÈÃ ÆÉÍ½½»Á»Í×ÌÚÊËÉ¿»ÈÃÇÂ»ÑÙÈ»Â½»ÈÉÙÑÈÉÙ ÍÉË¾ÃÊÉÑ×ÉÇÎÆÉÍÎ½½»Á»ÙÍ×ÌÚÂ»ÅÈÒÀÈÃÇÃ
 ªÉÅÎÊÑ Ê¿½ÃÔÎÙÍ× ÑÈÃ ÆÉÍ½  Ê¿ÄÇ»ÙÒÃ Ì½É Í»¼ÆÃÒÅÃ Â ÈÉÇÀË»ÇÃ  ½Ã¿»È Ç ÉË¾»ÈÂ»ÍÉËÉÇ ÊËÃ
ËÀÌÍË»Ñ
ªÉÅÎÊÀÑ×Ç»ÊË»½ÉÂ»ÊËÉÊÉÈÎ½»ÍÃÌ½ÉÙÑÈÎÆÉÍ» ÚÅ»ÊÀËÀ½ÃÔÎÙÑÈÎ È»Â½»ÈÎ»ÎÅÑÉÈÌÍÉÇ¼Æ×ÓÀÈÁÈ»É¿ÃÈ
ÅËÉÅªÉ¿»Æ×ÓÀÊ¿½ÃÔÀÈÈÚÑÈÃÊËÉ½É¿ÃÍ×ÌÚ»ÎÅÑÉÈÌÍÉÇÂÈ»Â½»ÈÉÑÈÃ »ÆÀÂÍÃÇÁÀÅËÉÅÉÇ
 ªÉÅÎÊÀÑ×  ÚÅÃÄ È»Â½»½ ÊËÉ¿»ÁÈÎ ÑÈÎ ÆÉÍ»  ½½»Á»Í×ÌÚ Í»ÅÃÇ  ÔÉ ÎÅÆ»½ ¿É¾É½Ë ÅÎÊ½ÆÊËÉ¿»ÁÎ Ñ×É¾É ÆÉÍ»
¡É¿È ÊÉÊË»½ÅÃ ÒÃ Â»ÊÀËÀÒÀÈÈÚ ÊËÉÍÃ ÎÇÉ½ ¿É¾É½ÉËÎ ÊÌÆÚ Ñ×É¾É ÈÀ ÊËÃÄÇ»ÙÍ×ÌÚ  ÉÌÅÆ×ÅÃ ÊÌÆÚ Ê¿ÊÃÌ»ÈÈÚ
ËÀÌÍË»ÑÄÈÉÂ»Ú½ÃÊÉÅÎÊÑÀÇ ÎÇÉ½Ã¿É¾É½ÉËÎÅÎÊ½ÆÊËÉ¿»ÁÎ½½»Á»ÙÍ×ÌÚÎÂ¾É¿ÁÀÈÃÇÃ
©Ë¾»ÈÂ»ÍÉËÃÇ»ÙÍ×ÊË»½É½ÃÇ»¾»ÍÃ½¿ÊÉÅÎÊÑÚÈÀ¾»ÄÈÉ¾ÉÊ¿ÊÃÌ»ÈÈÚ¿É¾É½ÉËÎÉ¿Ë»ÂÎÁÊÌÆÚÂ»ÅÈÒÀÈÈÚ»ÎÅÑÉÈÎ
¿ÀÉ ÅÈÉ Í»ÏÉÍÉÂÄÉÇÅ» »Í»ÅÉÁ»Î¿ÉÂ»ÊÃÌÎÊËÃÇÔÀÈÈ ¿ÀÊËÉ½É¿ÚÍ×ÌÚÍÉË¾Ã ¼ÀÂÊÉÊÀËÀ¿È×É¾ÉÊÃÌ×ÇÉ
½É¾É¿ÉÂ½ÉÆÎÉË¾»ÈÂ»ÍÉË»Â»¼ÉËÉÈÀÈ
ªËÃÊÉËÎÓÀÈÈÊËÃÌÎÍÈÇÃÉÌÉ¼»ÇÃÊÉËÚ¿ÅÎÍ»ÍÃÓÎÊËÃÇÔÀÈÈ¿À½¿¼Î½»ÙÍ×ÌÚÍÉË¾Ã ÉË¾»ÈÂ»ÍÉËÇ»ÊË»½É
½ÃÇ»¾»ÍÃ½¿ÊÉËÎÓÈÃÅ½Â»ÆÃÓÃÍÃÊËÃÇÔÀÈÈÚÍÉË¾½

©ÈÊÙ¾ÈÄÈÉÅºÌÂÅÈÌ¼
 ¿ÊÉ½¿ÈÉ ¿É ÎÅÆ»¿ÀÈÉ¾É ¿É¾É½ÉËÎ ÅÎÊ½ÆÊËÉ¿»ÁÎ  ÊÉÅÎÊÀÑ× ÊÉ½ÃÈÀÈ ËÉÂË»ÐÎ½»ÍÃÌ× Â ÉË¾»ÈÂ»ÍÉËÉÇ »ÎÅÑÉÈÎ
s½ÃÊÆ»ÍÃÍÃÑÈÎÆÉÍÎ ÆÉÍ½ ÌÎÇÎÚÅÎÂ»ÂÈ»ÒÀÈÉ½¿É¾É½ÉË
¢»Í½ÉËÃ ÔÉ¼ÎÆÃÅÎÊÆÀÈÊÉÅÎÊÑÀÇÈ»»ÎÅÑÉÈ ÊÉÅÎÊÑÙ¿É¿»ÍÅÉ½ÉÍËÀ¼»ÌÊÆ»ÍÃÍÃÅÉÇÌÄÈÃÄÂ¼ËÉË¾»ÈÂ»ÍÉËÎ
»ÎÅÑÉÈÎÎËÉÂÇË½¿ÊËÉ¿»ÁÈÉÌÎÇÃÆÉÍ»»¼ÉÆÉÍ½
ªÉÅÎÊÀÑ×ÇÉÁÀËÉÂË»ÐÎ½»ÍÃÌÚÂ»ÅÎÊÆÀÈÈÃÇÆÉÍÃÍ»ÅÃÇÒÃÈÉÇ
ÉÍ½ÅÉÙËÉÓÌÊÆ»ÒÎÙÍ×ÌÚ½Å»ÌÎÊËÃÂ¿ÄÌÈÀÈÈÊÉÅÎÊÅÃÉ¿Ë»ÂÎ»¼É½¿ÀÅÆ×Å»ÀÍ»Ê½
»ÈÅ½Ì×ÅÃÇÊÀËÀÅ»ÂÉÇ
ºÅÔÉÊÉÅÎÊÀÑ×¼»Á»ËÉÂË»ÐÎ½»ÍÃÌ×ÊÉÀÍ»ÊÈÉ ÄÉÇÎÊÉÍË¼ÈÉ½ÈÀÌÍÃ»½»ÈÌÂ»ÊËÃ¿¼»ÈÍ½ÉËÃÎËÉÂÇË
½¿ ÐÈ×É ÊËÉ¿»ÁÈÉ ÑÈÃ Í» ÅÉÇÌÄÈÃÄ Â¼Ë ÉË¾»ÈÂ»ÍÉËÎ »ÎÅÑÉÈÎ ªË»½É ÊËÃ¿¼»ÍÃ Ñ Í½ÉËÃ Â»ÆÃÓ»Í×ÌÚ Â»
ÊÉÅÎÊÑÀÇÊËÉÍÚ¾ÉÇ¿¼ Ë»ÐÎÙÒÃÂ¿ÈÚÊËÉ½À¿ÀÈÈÚ»ÎÅÑÉÈÎ
ªÉÅÎÊÑÆÉÍ½Â¿ÄÌÈÙÙÍ×½Ã½ÀÂÀÈÈÚÆÉÍ½ÂÊËÃÇÔÀÈÈÚ¿ÀÊËÉ½É¿ÃÆÃÌÚÍÉË¾Ã Ì»ÇÉÌÍÄÈÉÍ»Â»½Æ»ÌÈÃÄË»ÐÎÈÉÅ
ÎÍÀËÇÈÎÂ¾É¿ÁÀÈÃÄÂÉË¾»ÈÂ»ÍÉËÉÇ»ÎÅÑÉÈÎ

ÇÒÉÈÅÈÀ¿ÇÇÙ
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Å»¿ÀÇÚÇÃÌÍÀÑÍ½
ÌÉÑ»ÑÚÐÎ¿ÉÁÈÃÅ½ËÀ½ÉÆÙÑ
ÌÉÑ»ÑÚÐÎ¿ÉÁÈÃÅ½ËÀ½ÉÆÙÑÄÈÉ«ÉÌ
ÌÉÑ»ÑÚÐÎ¿ÉÁÈÃÅ½²ÀË½ÉÈÉ®ÅË»ÈÃ
ÃÔÀÐÎ¿ÉÁÈÎÒÃÆÃÓÀÁÃ½ÉÊÃÌÎ 
ÌÅÎÆ×ÊÍÎËÃ»ËÐÍÀÅÍÎËÃ ÇªÀÍÀË¼ÎË¾
ÃÔ¿ÀËÁ»½ÈÐÎ¿ÉÁÈ×ÉÍÀÐÈÒÈÇ»ÄÌÍÀËÈ Ç§ÉÌÅ½»
ÀËÁ»½ÈÃÄ«ÉÌÄÌ×ÅÃÄÇÎÂÀÄ ÇªÀÍÀË¼ÎË¾
ÀËÁ»½È»ËÀÍ×ÚÅ½Ì×Å»¾»ÆÀËÀÚ Ç§ÉÌÅ½»
ÀËÁ»½ÈÃÄÇÎÂÀÄÉ¼Ë»ÂÉÍ½ÉËÒÉ¾ÉÇÃÌÍÀÑÍ½»Ç©¬ªÎÓÅÈ»
ÈÊËÉÊÀÍËÉ½Ì×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÇÎÂÀÄ
ÇÊÀË»ÍÉËÌ×Å»»Å»¿ÀÇÚÇÃÌÍÀÑÍ½
¥Ã½Ì×ÅÃÄ¿ÀËÁ»½ÈÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÈÌÍÃÍÎÍ
¥Ã½Ì×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÈÌÍÃÍÎÍ
¥Ã½Ì×Å»ÐÎ¿ÉÁÈÚÓÅÉÆ»
¦×½½Ì×ÅÃÄÇÎÂÀÄÎÅË»ÈÌ×ÅÉ¾ÉÇÃÌÍÀÑÍ½»
§ÉÌÅÉ½Ì×Å»»Å»¿ÀÇÚÇÃÌÍÀÑÍ½
§ÉÌÅÉ½Ì×ÅÃÄÂ»ÉÒÈÃÄÈ»ËÉ¿ÃÄÎÈ½ÀËÌÃÍÀÍÇÃÌÍÀÑÍ½
§ÉÌÅÉ½Ì×ÅÉÀÉ¼ÔÀÌÍ½ÉÆÙ¼ÃÍÀÆÀÄÐÎ¿ÉÁÀÌÍ½»
§ÉÌÅÉ½Ì×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÈÌÍÃÍÎÍÇ¬ÎËÅÉ½»
§ÉÌÅÉ½Ì×ÅÀÎÒÃÆÃÔÀÁÃ½ÉÊÃÌÎ ÌÅÎÆ×ÊÍÎËÃ»ËÐÍÀÅÍÎËÃ
¨»ÑÉÈ»Æ×È»¬ÊÆÅ»ÐÎ¿ÉÁÈÃÅ½®ÅË»ÈÃ
¨»ÑÉÈ»Æ×ÈÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÇÎÂÀÄÎÅË»ÈÌ×ÅÉ¾ÉÇÃÌÍÀÑÍ½»
¨»ËÉ¿ÈÃÄÐÎ¿ÉÁÈÃÅ®ÅË»ÈÃ
©Ë¾»ÈÂ»ÑÚ¨»ÑÉÈ»Æ×ÈÉ¬ÊÆÅÃÐÎ¿ÉÁÈÃÅ½®ÅË»ÈÃ
©¼¿È»ÈÈÚÌÎÒ»ÌÈÃÐÇÃÍÑ½®ÅË»ÈÃ
©¿ÀÌ×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÈÌÍÃÍÎÍ
©¿ÀÌ×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÇÎÂÀÄ
©¿ÀÌ×ÅÀÐÎ¿ÉÁÈÎÒÃÆÃÔÀ
ªÀÍËÉ¾Ë»¿Ì×ÅÀÍÉ½»ËÃÌÍ½ÉÇÃÌÍÀÑÍ½
¬ÍËÉ¾»È½Ì×ÅÀÐÎ¿ÉÁÈ×ÉÊËÉÇÃÌÆÉ½ÀÎÒÃÆÃÔÀ
¬ÊÆÅ»ÐÎ¿ÉÁÈÃÅ½®ÅË»ÈÃ
É½»ËÃÌ½É½ÃÌÍ»½ÉÅÐÎ¿ÉÁÈÐÍ½ÉË½
É½»ËÃÌÍ½ÉÇÉÌÅÉ½Ì×ÅÃÐÐÎ¿ÉÁÈÃÅ½
É½»ËÃÌÍ½ÉÊÀËÀÌÎ½ÈÃÐÐÎ¿ÉÁÈÐ½ÃÌÍ»½ÉÅ
É½»ËÃÌÍ½ÉÊ½¿ÀÈÈÉËÉÌÄÌ×ÅÃÐÐÎ¿ÉÁÈÃÅ½
°»ËÅ½Ì×ÅÃÄÐÎ¿ÉÁÈÄÈÌÍÃÍÎÍ
°»ËÅ½Ì×ÅÀÐÎ¿ÉÁÈÎÒÃÆÃÔÀ

1.
Лепетич М.М.
У пар .
1900-і рр.
Папір; а варель.
27х20 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Lepetych N.
In the park.
1900-th.
Water colour
on paper.
1200-1800

Лепетич Ми ола Ми олайович (1866 - 1922) – рафі . У
1886 - 1890 рр. навчався в ОХУ. Неодноразово брав часть
х дожніх вистав ах м. Мос ві та м. Петерб рзі. Майстер
а варелі та рис н . Б в членом ТПРХ.

2.
Ш ль а І.М.
Хар ів.
Поч. 1950-х рр.
Картон; олія.
33,5х48 см.
Підпис: на звороті.
Shulga I.
Kharkiv.
1950-th.
Oil on cardboard.
1500-2000

Ш ль а Іван Ми олайович (1889 - 1956) –
раїнсь ий живописець. З 1946 р.
Засл жений діяч мистецтв УРСР. В 1911 р. за інчив ОХУ, де вчився К. Костанді та
Г. Ладиженсь о о. В 1911 - 1917 рр. навчався в Петерб рзь ій АМ. З 1922 р. жив і
працював м. Хар ові. Б в членом АХЧУ. В період ромадянсь ої війни розпис вав
революційні прапори, ви он вав панно, пла ати. Автор ба атьох портретів, пейзажів
та жанрових артин на істори о-революційні й с часні теми.



3.
Бесєдін С.Ф.
Япи-К р ан.
1943 р.
Картон; олія.
33,5х48 см.
Підпис, назва і дата:
знизу праворуч.
Робота е спон валась
1946 р. на виставці
в м. Києві.
Besyedin S.
Yapy-Kurhan.
1943.
Oil on cardboard.
1000-1500

Бесєдін Сер ій Фотійович (1901 - 1996) – живописець і рафі . Народився в м. Хар ові.
Засл жений діяч мистецтв УРСР. Навчався в ХХІ
педа о ів: С. Прохорова, А. Ко еля,
М. Шаронова (1924 - 1929 рр.). Б в членом ОСМУ в 1929 -1931 рр. Від 1929 р. ви ладає ХХІ, а
від 1960 р. – професор ХХІ. Учасни респ блі ансь их, всесоюзних і зар біжних виставо з 1927 р.
Персональні вистав и: Хар ів (1972 р.), Полтава (1973 р.). Жив і працював м. Хар ові.

4.
Бондарович А.М.
Спе отний день.
Б хара. 1950-і рр.
Полотно на артоні;
олія. 28х38 см.
Підпис: на звороті.
Bondarovych A.
Hot day. Bukhara.
1950-th.
Oil on canvas on
cardboard.
1500-2000

Бондарович Анатолій Мартинович (1892 - 1975) – живописець і рафі . У 1914 р. за інчив
ХХУ, де вчився
М. Федорова, М. Пестрі ова, М. Бер оса. Працював
ал зі стан ово о
живопис і ниж ової рафі и. Визнаний майстер амерних творів.



5.
Сільверсван А.К.
В імназію.
1910-і рр.
Полотно; олія.
44,7х29 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Silversvan A.
To the gymnasium.
1910-th.
Oil on canvas.
Е спертиза
"VMK Expert"
15000-25000

Сільверсван А. К. (1858 - 1933) – російсь ий х дожни , за походженням швед. Писав
пейзажі, жанрові артини. В 1993 р. одна із йо о робіт – "Підмос овсь ий пейзаж", б ла
передана Посольств Ізраїля в м. Києві. Йо о роботи е спон вались на XIII Анти варном
салоні в м. Мос ві.



6.
Сєр єєв М.О.
Літо. 1900-і рр.
Полотно; олія. 36х54 см.
Підпис: знизу ліворуч.

Syerheyev N.
Summer.
1900-th.
Oil on canvas.

5000-7000

7.
Сєр єєв М.О.
Зима.
1900-і рр.
Полотно; олія. 36х54 см.
Підпис: знизу ліворуч.
5000-7000



Syerheyev N.
Winter.
1900-th.
Oil on canvas.

Сєр єєв Ми ола Оле сандрович (1855 - 1919) – живописець.
Навчався в Петерб рзь ій АМ Л.Ф. Ла оріо. У 1886 р. отримав
срібн медаль, з 1887 р. – почесний вільний член АМ, 1889 р.
– орден св. Станіслава за дося нення х дожньом ремеслі. З
1910 р. – а адемі пейзажно о живопис при АМ. У своїх роботах
М. Сєр єєв в лючав
пейзаж елемент жанр . Роботи
М.О. Сєр єєва збері аються в ба атьох м зеях У раїни та Росії.

8.
Б рячо І.М.
Портрет дівчини.
1930-і рр.
Дерево; олія.
36,5х31,5 см.
Підпис: на звороті.
Buryachok I.
Portrait of a girl.
1930-th.
Oil on board.
2000-3000

Б рячо Іван Мартинович (1877 - 1936) – живописець, рафі .
Навчався в КХШ М. М раш а, та Кра івсь ій АМ (1896 - 1903 рр.).
Малював портрети, пейзажі, працював та ож я х дожни театр
та ілюстратор.

9.
Орлов М.В.
Озеро. Кін. XIX ст.
Полотно на артоні;
олія. 19,5х28,5 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Orlov N.
Lake. XIX c.
Oil on canvas on
cardboard.
1500-2000

Орлов Ми ола Васильович (1863 - 1924) – південноросійсь ий х дожни -пейзажист. Жив
і працював на Півдні Росії. Писав пейзажі, я і відрізнялися особливим ліризмом і тон им
поетичним відч ттям оточ ючої природи.



10.
Савенець Г.Н.
Осінній день.
1959 р.
Картон; олія.
15х25 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Savenets H.
Autumnal day.
1959.
Oil on cardboard.
700-1000

11.
Савенець Г.Н.
Доріж а. Бояр а.
1940-і рр.
Фанера; олія.
40,5х32,5 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Savenets H.
Path. Boyarka.
1940-th.
Oil on plywood.

Савенець Гри орій Ни ифорович
(1895 - 1969)
раїнсь ий
живописець. У 1930 р. – за інчив
КХІ. Вчився
М. Бойч а та
Ф. Кричевсь о о. У 1930 - 1935 рр.
– працював в Боярці Х дожньом
домі залізниці. З 1950 р. ви ладав
в х дожній ш олі ім. А. Ерделі в
м. Уж ороді.

1500-2000





Г. Савенець серед вип с ни ів
та професорів КХІ фа льтет живопис 1930 р.
1. Ф. Кричевсь ий, 2. М. Бойч , 3. Г. Савенець.



Г. Савенець.

12.
Писемсь ий О.О.
Літній пейзаж.
Кін. XIX ст.
Полотно; олія.
39х68,5 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Е спертиза
"ННДРЦУ"
25000-30000

Pysemskyi O.
Summer landscape.
XIX с.
Oіl on canvas.

Писемсь ий Оле сій Оле сандрович (1859 - 1913) – російсь ий
пейзажист, рідний племінни письменни а А.Ф. Писемсь о о.
Вчився в Костромсь ом реальном чилищі, звід и, не за інчивши
рс , в 1878 р. пост пив вільним сл хачем в Петерб рзь АМ. З
1879 - 1887 рр. – чень АМ. В 1887 р., після за інчення АМ, б в
відзначений званням ласно о х дожни а 3- о ст пеня, в 1888 р.
– 2- о ст пеня за пейзажі, я і б ли на виставці попередньом
році. З 1890 р. – ласний х дожни 1- о ст пеня. На вистав ах
з 1883 р. (АМ, ТВХТ, МОЛХ та ін.). Е спонент а адемічних
перес вних виставо в м. Одесі (1886 р.), м. Хар ові (1887 р.),
м. Ризі та м. Києві (1888 р.), м. Казані (1889 р.); міжнародній
виставці в м. Берліні (1887р.). З 1890 р. ви ладав в Рис вальній
ш олі ОПХ. Жив, працював і помер в м. Сан т-Петерб рзі.



13.
Климен о Ф.Ф.
Штиль. 1898 р.
Папір; а варель.
11,5х17 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Klymenko F.
Calm. 1898.
Water colour on paper.
800-1200

Климен о Філіп Філіпович – раїнсь ий живописець, пейзажист і мариніст а адемічно о напрям . Жив
і працював в м. Одесі напри інці XIX–поч. ХХ ст. Навчався в Одесь ій рис вальній ш олі в 1868 р. та в
1875 - 1879 рр. З одом там і ви ладав. Серед йо о чнів б ли та і відомі майстри раїнсь о о мистецтва, я
К. Костанді та О. Нова івсь ий. Х дожни брав часть Др ій виставці ТПРХ в 1891 р., де по азав пейзаж
"Малий Фонтан", а та ож весняній виставці 1902 р. Роботи майстра знаходяться в ОХМ, з стрічаються
в приватних зібраннях, фі р ють на х дожніх а ціонах. За хара тером своєї творчості Ф. Климен о
б в природженним пейзажистом. Йо о полотна, споріднені з російсь им пейзажним "настроєм", пронизані
тон им поетичним відч ттям природи, я він сприймав очима людини, за оханої в рас життя.

14.
Брю він В.С.
Місячна ніч.
1900-і рр.
Полотно; олія.
70х43 см.
Підпис: знизу ліворуч.
Bryukvіn V.
Moonlit night.
1900-th.
Oil on canvas.
Е спертиза
"VMK Expert"
6000-8000

Брю він Володимир Степанович (1875 - 1915) –
раїнсь ий х дожни -пейзажист. Жив і працював в
м. Одесі. Писав пейзажі, я і відзначались особливим
ліризмом і тон им поетичним відч ттям оточ ючої
природи. Твори х дожни а орист ються попитом
серед оле ціонерів, збері аються в приватних
зібраннях, продаються на відомих а ціонах.



15.
М равйов В.Л.
Зимовий ліс.
1910 р.
Папір на артоні;
а варель, уаш.
52,5х33,5 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Myravyov V.
Winter forest.
1910.
Water colour,
gouache on paper
on cardboard.
Е спертиза
"VMK Expert"
20000-30000

Граф М равйов Володимир Леонідович (1861-?) – пейзажист. Навчався в Петерб рзь ій АМ,
з 1881 р. – вільний сл хач АМ. Роботи х дожни а представлені в м зеях Росії, приватних
зібраннях, продаються на відомих а ціонах.



16.
Вольсь ий І.П.
Портрет і мені.
1860-і рр.
Полотно; олія.
107х66 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Volskyi I.
Portrait of а Mother
superior.
1860-th.
Oil on canvas.
Е спертиза
“VMK Expert”
10000-15000

Вольсь ий Іван Петрович (1817 - 1869) – а вареліст, рафі , живописець. Навчався
в Петерб зь ій АМ
1833 - 1839 рр.
М. Воробйова. У 1836 р. отримав мал срібн
медаль, 1839 р. – звання х дожни а, 1849 р. – звання "призначено о", 1856 р. – а адемі а
АМ по а варельном перспе тивном живопис , 1863 р. – почесний вільний член АМ і
член імператорсь о о р сь о о археоло ічно о товариства. Жив, працював і ви ладав
м. Петерб рзі.



17.
Шиш ін І.І.
В Сестроріць .
1886 р.
Офорт. Папір; дру .
25х16 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Shyshkin I.
In Sestrorеtsk.
1886.
Etching.
800-1200

Шиш ін Іван Іванович (1832 - 1898) –
видатний російсь ий пейзажист, пре расний
рис вальни , равер. Вчився в МУЖСА
А.Н. Мо риць о о (1852 - 1856 рр.), потім
в АМ С.В. Воробйова (1856 - 1860 рр.). В
1860 р. отримав золот медаль. Пенсіонер
АМ в Німеччині і Швейцарії (1862 - 1865 рр.).
З 1865 р. – а адемі , з 1873 р.– професор
АМ; вів пейзажн майстерність ВХУ при АМ
(1894 - 1895 рр.). Член і засновни ТПХВ.
Дійсний член АМ з 1893 р.

18.
Бахтер.
Портрет молодої жін и.
1900-і рр.
Папір; а варель.
50х40 см.
Підпис: знизу ліворуч.
Bakhter.
Portrait of a Young woman.
1900-th.
Water colour on paper.
1500-2000

Бахтер – російсь ий
х дожни ,
а вареліст
ХIХ ст.
Робота
вирізняється
ле ою
живописною
манерою
та
психоло ізмом



18

50000-70000

Представлена робота неодноразово
е спон валась на вистав ах митця
та репрод ована
в альбомі-моно рафії “Ф. Кричевсь ий”

Кричевсь ий Ф.Г.
Свято ол оспно о врожаю (Обжин и).
Кін. 1930-х – поч. 1940-х рр.
Ес із. Полотно; олія.
64,5х149,5 см.

19.

1980 р.

Krychevskyi F.
Harvest’s fastival.
1930 – 1940 th.
Sketch. Oil on canvas.

Кричевсь ий Федір Гри орович (1879 - 1947) – живописець. Засл жений діяч мистецтв
УРСР з 1940 р. Навчався в МУЖСА (1896 - 1901 рр.) та Петерб рзь ій АМ (1907 - 1910 рр.)
Ф. Р бо. Ф. Кричевсь ий дося либо о о мон ментально о роз риття ідейно о зад м ,
поєдн вав де оративн армонійсть палітри з реалістичною формою, острою ла онічною
омпозицією, чіт им малюн ом. Ви ладав КХІ (1922 - 1932 рр., 1934 - 1941 рр.), в ХХІ
(1932 - 1933 рр.). Роботи збері аються найвідоміших м зеях У раїни, Росії та приватних
зібраннях.

20.
Малишев М.Є.
Родина х дожни а.
Кін. XIX ст.
Полотно; олія.
68,5х94 см.
Підпис: знизу ліворуч.
Malyshev M.
Artist’s family.
Oil on canvas.
Е спертиза “VMK Expert”
75000-100000

Малишев Михайло Є орович (1852 - 1914) – російсь ий живописець і рис вальни ,
жанрист, писав артини на історичні та батальні сюжети, ілюстратор. Учень
Петерб рзь ої АМ з 1871 - 1876 рр. Жив і працював в м. Сан т-Петерб рзі. В
1880 - 1900-ті рр. співпрацював з ж рналами "Всесвітня ілюстрація", "Ос ол и",
"О оньо ", "Діло і відпочино " та ін., в я их розміщ вав стан ові малюн и,
ілюстрації і ари ат ри. Відомий я ілюстратор х дожніх творів А.С. П ш іна,
М.Ю. Лєрмонтова, В.Г. Королен а, М.Є. Салти ова-Щедріна, В.М. Гаршина.
В я ості вповноважено о с проводж вав вистав и ТПХВ по різних містах Росії
(1889 - 1892 рр.). Член ПТМ з 1904 р. Постійний е спонент на вистав ах ТПХВ.
Роботи б ли плені П. Третья овим.
Участь
вистав ах: ІАМ 1886 - 1893 рр. (з перервами); 1-а перес вна ІАМ
1886 - 1887 рр.; 10-а ТПХВ 1882 –1883 рр.; 19-а ТПХВ 1891 - 1892 рр.; 9-а МОЛХ
1889 - 1890 рр.; 11-а МОЛХ 1891 - 1892 рр.; 1896 р. Нижній Нов ород; 12-а ПТМ
1904 р.; 23-а ПТМ 1914 - 1915 рр. (з перервами). Персональна вистав а М. Малишева
1913 р., Сан т-Петерб р .

19

21.
Горобець П.М.
Весна. Відли а.
1935 р.
Полотно; олія.
90х70 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Horobets P.
Early spring. Thaw.
1935.
Oil on canvas.
8000-12000

Горобець Павло Матвійович
(1905 - 1974)
–
живописець-пейзажист.
У
1922 -1926 рр. вчився в Х дожній
ст дії Г. Цисса, 1928 - 1932 рр.
– в XXI
ст дії М. Б раче а.
З 1926 р. – член АХЧУ.
П.М. Горобець
–
майстер
лірично о пейзаж .

22.
Карахан М.Г.
Осінь в орах.
1958 р.
Картон; олія.
34,5х50,5 см.
Підпис і дата:
на звороті.
Karakhan N.
Autumn in the
mountain.
1958.
Oil on cardboard.
3000-4000

Карахан Ми ола Геор ійович (1900 - 1970) – збець ий живописець. У
1918- 1921 рр. – навчався в Таш ентсь ом х дожньом чилищі С.П. Юдіна.
Ви ладав малюно в Т р менсь ом педа о ічном техні мі (1925 - 1934 рр.),
потім ви ладав живопис в Таш ентсь ом х дожньом чилищі (1934 - 1941 рр.).
Один з ор анізаторів Спіл и х дожни ів Узбе істан . Учасни ба атьох
респ блі ансь их і всесоюзних виставо з 1930-х рр. Народний х дожни Узб.
РСР. “Карахан внесе цінний здоб то
міжнародн х дожню льт р ” - азав
К. Юон. Карахан – ч довий олорист, олорит я о о завжди іде від реальних



23.
Ковалевсь ий П.О.
Портрет селянина.
189[3] р.
Полотно; олія.
56х47 см.
Підпис і дата: знизу праворуч.
Kovalevskyi P.
Peasant’s portrait.
189[3].
Oil on canvas.
Е спертиза В.І. Цитовича.

Ковалевсь ийПавлоОсипович(1843 - 1903)–живописець-баталіст.
З 1863 р. навчався Петерб рзь ій АМ педа о а – Б.Віллевальде.
З 1876 р. – а адемі . Професор – ерівни батальної майстерні
живопис в Петерб рзь ій АМ (1897 - 1903 рр.). Пенсіонер
АМ в Німеччині, Австрії, Італії, Франції (1871 - 1876 рр.). З
1876 р. – а адемі . На Паризь ій виставці представлена ним робота
отримала золот медаль. В російсь о-т рець війн переб вав при
штабі вели о о нязя Володимира Оле сандровича
“театрі“
війсь ових дій. З 1898 р. – дійсний член АМ. В 1890-і рр. – член
“Киевс о о общества поощрения х дожеств”. Член ТПРХ з 1896 р.
Вистав и ТПРХ: VII (1896 р.), VIII (1897 р.). Працював в жанрах
батально о, портретно о, жанрово о, пейзажно о, анімалістично о
живопис , а та ож ниж ової ілюстрації. Твори П. Ковалевсь о о
збері аються в м зеях Росії, в т.ч. в ДТГ і ДРМ.

30000-40000



24.
Морозов М.
Море.
1900-і рр.
Полотно; олія. 63х96 см.
Підпис: знизу праворуч.

Morozov N.
Sea.
1900-th.
Oil on canvas.

Морозов Ми ола – південноросійсь ий х дожни -пейзажист.
Представни салонно о живопис інця XIX ст. М. Морозов
– х дожни , я ий дося висо о о рівня майстерності в
живописі, в ладаючи непересічний талант в створення
творів, я і передають витончен рас природи.

Е спертиза "ННДРЦУ"
13000-15000

25.
Невідомий х дожни . Росія.
Зимова ніч.
Кін. XIX ст.
Полотно; олія.
22,5х18,5 см.
Anknown artist. Russia.
Winter night.
XIX c.
Oil on canvas.
800-1000



26.
Алісов М.О.
Ал п а.
Захід.
1890-і рр.
Полотно; олія.
54х81 см.
Підпис: знизу
праворуч.

Alisov M.
Alupka.
Sunset.
1890-th.
Oil on canvas.
Е спертиза
"VMK Expert"

Алісов
Михайло
Оле сандрович
(1859 - 1930)
–
х дожни -пейзажист. Вчився в АМ (1887 - 1889 рр.)
Ю.Ю. Клєвєра. Працював в м. Феодосії під ерівництвом
І.К. Айвазовсь о о. Жив
м. Хар ові і Крим . Пейзажі
М.О. Алісова відображають природ Прибалти и, Крим ,
Кав аз , Хар івщини. М. Алісов брав часть
вистав ах
Товариства хар івсь их х дожни ів (1902 - 1914 рр.). Роботи
збері аються в Ч євсь ом х дожньо-меморіальном м зеї
ім. І.Є. Рєпіна, Севастопольсь ом х дожньом м зеї, в м зеях

50000-70000



27.
Контратович Е.Р.
Дитячі забави.
1980-і рр.
Полотно; олія.
70х80 см.
Підпис: знизу
ліворуч.
Kontratovytch E.
Children’s games.
1980-th.
Oil on canvas.
2000-3000

Контратович Ернест Р дольфович (нар. 1912) – живописець, пейзажист, жанрист.
Народився в с. Кальна Розто а, Словаччина. Навчався х дожній ш олі в А. Ерделі. НХУ
з 1991 р., член СХУ з 1946 р. З 1934 р. бере часть вистав ах, з 1968 р. і через ожних
п’ять ро ів – ювілейні персональні вистав и в м. Уж ороді. У 2001 р. – ретроспе тивна
вистав а в м. Києві, 2002 р. – ювілейна вистав а з на оди 90-річчя в м. Уж ороді. Живе
і працює в м. Уж ороді.

28.
Шиш о С.Ф.
Літнє сонеч о.
1939 р.
Картон; олія.
26,3х19,7 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Shyshko S.
Summer sun.
1939.
Oil on cardboard.
2500-3500

Шиш о Сер ій Федорович (1911 - 1997) –
видатний живописець. Йо о твори вирізняються
висо ою майстерністю і виш аним олоритом.
У 1929 - 1933 рр. – навчався в КХІ ст дії під
ерівництвом Ф.Кричевсь о о, 1936 - 1943 рр.
– Всеросійсь ій АМ в м. Ленін раді педа о а
Б. Йо ансона. У своїй творчості С. Шиш о
продовж вав та розвивав традиції ласи ів
раїнсь о о пейзаж . Автор серії пейзажів
м. Києва та йо о о олиць. Народний х дожни



29.
Зоря Г.Д.
Натюрморт з
трояндами.
1951 р.
Картон; олія.
35,5х40,5 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Zorya H.
Still-life with roses.
1951.
Oil on cardboard.
1800-2500

Зоря Галина Денисівна (1915 - 2002) –
раїнсь ий живописець, майстер
натюрморт . Народилася в м. Єна ієво Донець ої обл. З 1932 - 1946 рр.
навчалась в КХІ,
педа о ів: М. Бойч а, П. Воло идіна, О. Шов нен а.
Учасниця виставо з 1947 р. Др жина х дожни а П. Сльоти. Жила і працювала в
м. Києві. привабливі, барвисті, поетичні та ніжні натюрморти орист ються
попитом серед оле ціонерів і шан вальни ів живопис .

30.
Сельсь ий Р.Ю.
Пейзаж із зеленою
іл ою.
1950-і рр.
Картон; олія.
61х82 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Підпис родичів,
підтверджуючий
автентичність твору:
на звороті.
Selskyi R.
Landscape with green
branch.
1950-th.
Oil on cardboard.
5000-7000

Сельсь ий Роман Юліанович (1903 - 1990) –
раїнсь ий живописець, майстер
пейзаж і натюрморт . Народився м. Со аль Львівсь ої обл. Народний х дожни
УРСР з 1989 р. Навчався в 1921 - 1922 рр. Львівсь ій промисловій ш олі, Кра івсь ій
АМ (1922 - 1927 рр.), в Парижі (1927 - 1929 рр.). У 1947 - 1974 рр. – ви ладач
Львівсь о о інстит т де оративно-при ладно о мистецтва. Жив
м. Львові.
Творчий еній Сельсь о о мав вели ий вплив на йо о оточення не тіль и х дожни ів,
але і про ресивної еліти Західної У раїни. Всі твори х дожни а позначені, тіль и йом
притаманною рель’єфністю форм, фа т рністю та вдало підібраним олоритом.
Роботи Р.Сельсь о о надають значимості б дь-я ій найповажнішій оле ції.



31.
Штільман І.Н.
Банд рист. 1940-і рр.
Полотно; олія.
115х72 см.
Підпис: знизу праворуч.
Shtilman I.
Bandurist. 1940-th.
Oil on canvas.
4000-6000

Штільман Ілля Ніссонович (1902 - 1966) – раїнсь ий
живописець. У 1927 р. за інчив КХІ, де навчався М.
Б раче а та Ф. Кричевсь о о. З 1933 р. – ви ладач
КХІ, з 1947 р. – професор. Реалістичний портрет
банд риста, витворений пензлем х дожни а, вражає
своїм либо им психоло ізмом та виразністю.

32.
Бе лемішева І.М.
Зимовий пейзаж.
Полотно; олія.
1960-і рр.
56х90 см.
Підпис і дата:
на звороті.
Підпис родичів,
підтверджуючий
автентичність твору:
на звороті.
Beklemisheva I.
Winter landscape.
1960-th.
Oil on canvas.
1500-2000

Бе лемішева Ірина Михайлівна (1908 - 1988) – раїнсь ий живописець. У 1927 р. за інчила КХІ,
де навчалась Ф. Кричевсь о о та Л. Крамарен а. Засл жений діяч мистецтв УРСР з 1964 р.



33.
Соц ов О.М.
Доро а до б дин Чехова.
1970-і рр.
Картон; олія.
88х73,5 см.
Підпис: знизу праворуч.
Етюд до цієї роботи
виставлявся
на мос овсь ом
а ціоні "Гелос" 2005 р.
Sоtskov А.
Road to the
Chekhov’s house.
1970-th.
Oil on cardboard.
2000-3000

Соц ов Оле сій Ми олайович (1915 - 2003) – російсь ий живописець.
Член СХ Росії.

34.
Коц а А.А.
Г ц льсь а сім'я.
1960-і рр.
Картон; темпера.
35х64 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Kotska A.
Hutsul’s family.
1960-th.
Tempera on
cardboard.
Е спертиза
"ЗОХМ ім.
Й.Бо шая"
10000-13000
Коц а Андрій Андрійович (1911 - 1987) –
раїнсь ий живописець, працював
різних
жанрах. Народився в м. Уж ород. Народний х дожни УРСР з 1982 р. Навчався в
1927 - 1931 рр. в Уж ородсь ій х дожній ш олі А. Ерделі, 1940 - 1942 рр. – Римсь ій АОМ
Ф. Ферраці. Твори А. Коц и ори інальні за стилем і мають бездо анний олорит. НХУ. Жив
і працював в м. Уж ороді.



35.
Т ровсь ий М.С.
Нат ра в майстерні.
1971 р.
Картон; олія.
56,5х48,5 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
6000-9000



Turovskyi M.
Model in studio.
1971.
Oil on cardboard.

Т ровсь ий Михайло Са лович (нар. 1933) –
раїнсь ий рафі . У 1954 - 1960 рр. вчився в КХІ
майстерні О. Пащен а та творчих майстернях
АМ СРСР М. Дере са в 1965 - 1967 рр. Працював
ал зі стан ової та ниж ової рафі и. Серія
написаних олією “ню” – д же рід існа серед робіт
М. Т ровсь о о.

36.
Дра омирова Н.С.
Біля ві на.
1977 р.
Полотно; олія.
70х90 см.
Підпис: знизу
ліворуч.
Drahomyrova N.
Near window.
1977.
Oil on canvas.
2000-3000

Дра омирова
Ніна
Степанівна
(нар.
1926) – живописець,
член
Кримсь ої
ор анізації
НСХУ.
Живе і працює в
м. Сімферополі.

37.
Маси В.І.
Сосни.
1973 р.
Картон; олія.
75х50 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Mas k V.
Pinе trees.
1973.
Oil on cardboard.
1200-1600

Маси Володимир Ілліч (1917 - 1996) –
рафі і живописець. В 1935 - 1939 рр.
навчався в Дніпропетровсь ом х дожньом
техні мі, 1944 - 1950
рр. – в КХІ
педа о ів: М. Шаронова та К. Трохимен а.
Працював жанрах батально о, пейзажно о
та жанрово о живопис . В. Маси відомий
та ож я ниж овий ілюстратор.



38.
Д дни С.І.
Г рз ф. Інтер’єр. Ніч.
1952 р.
Полотно; олія.
70х50 см.
Підпис і дата:
на звороті.
Dudnyk S.
Gurzuf. Interior. Nigth.
1952.
Oil on canvas.
3000-5000

Д дни Степан Ілліч (нар. 1914) –
раїнсь ий
живописець. Вчився в МАМ (1935 - 1943 рр.)
Д.Н. Кардовсь о о, А.А. Осьмьор іна. Професор
АМ (1946 - 1952 рр.), Ла реат Державної Премії
ім. Т.Г. Шевчен а
1950 р. Картини знаходяться
в ДТГ, Саратовсь ом ХМ, Астрахансь ій КГ,
Російсь ом М зеї в м. Сан т-Петерб рзі та інших
м зеях.

39.
Захаров Ф.З.
Вечір.
1950-і рр.
Полотно; олія.
57х95 см.
Підпис:
на звороті.
Zakharov F.
Evening.
1950-th.
Oil on canvas.
Е спертиза
"VMK Expert"
7000-10000

Захаров Федір Захарович (1919 - 1994) – живописець, майстер пейзаж та натюрморт . Народився
с. Але сандровсь е Смоленсь ої обл. У 1943 -1950 рр. навчався в МХІ ім. В. С рі ова
ст дії
А. Лент лова. У 1950 - 1953 рр. жив
м. Сімферополі, ви ладав
1950 - 1951 рр.
місцевом
х дожньом чилищі, з 1953 р. – в м. Ялті. НХУ з 1978 р. Жив і працював м. Ялті.



40.
Т ачен о Є.М.
Літній пар .
1952 р.
Полотно; олія.
25х35 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Tkachenko Ye.
Summer park.
1952.
Oil on canvas.
2000-3000

Т ачен о Єв ен Ми олайович (1923 - 2002) – раїнсь ий живописець. У 1945 - 1954 рр. –
навчався
х дожньом
чилищі ім. Гре ова. Є. М. Т ачен о – визнаний майстер лірично о
пейзаж . Йо о роботи вирізняються імпресіоністичним виш аним олоритом та тон им
відч ттям епохи 1950 - 1960 рр.

41.
Шолтес З.І.
Гірсь ий пейзаж.
1953 р.
Полотно; олія.
80х110 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Sholtes Z.
Mountain
landscape.
1953.
Oil on canvas.
8500-10000

Шолтес Золтан Іванович (1909 - 1990) –
раїнсь ий живописець, пейзажист,
льт рний
діяч. Народився в с. При оп, тепер Словаччина. Засл жений х дожни УРСР з 1975 р. Навчався
1930 - 1933 рр. – в Уж ородсь ій х дожній ш олі Й. Бо шая та А. Ерделі. Жив і працював в
м. Уж ороді.



42.
Чич ан Л.І.
Натюрморт з рибою.
1950-і рр.
Полотно; олія.
64х40 см.
Tchychkan L.
Still-life with fish.
1950-th.
Oil on canvas.
3000-4000

Чич ан Леонід Ілліч (1911 - 1977) –
раїнсь ий
живописець. З 1969 р. – засл жений діяч мистецтв
УРСР. 1939 - 1941 рр. – навчався ХХІ С. Прохорова.
У 1945 р. - за інчив КХІ (майстерня О. Шов нен а).
З 1952 - 1977 рр. – ви ладач КХІ, 1971 р. – професор.
Твори Л. Чич ана в рай рід о з стрічаються на
х дожньом рин і представляють вели ий інтерес
для оле ціонерів.

43.
Кашшай А.М.
Гірсь ий пейзаж.
Зима.
1958 р.
Полотно; олія.
98х130 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Kashshay A.
Mountain
landscape. Winter.
1958.
Oil on canvas.
8500-10000

Кашшай Антон Михайлович (1921 - 1992) – живописець-пейзажист. Народився в с. Добринич
За арпатсь ої обл. Навчався Й. Бо шая (1931 - 1938 рр.). Народний х дожни УРСР з 1964 р.
Учасни виставо з 1950 р. Жив і працював в м. Уж ороді.



44.
Хижня Г.
Пейзаж з деревами.
1956 р.
Полотно; олія.
58х63 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Khuzhniak H.
Landscape with trees.
1956.
Oil on canvas.
1500-2000

Хижня Гри орій (1899 - 1975) – раїнсь ий живописець. На почат
20-х ро ів навчався в КХІ
педа о ів: О. Е стер та О. Бо омазова.
З 1928 р. – часни х дожніх виставо . Творам х дожни а властиві
озна и імпресіонізм .

45.
Недошовен о Ф.І.
Натюрморт
з вітами.
1956 р.
Полотно; олія.
60х80 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Nedoshovenko F.
Still-life
with flowers.
1956.
Oil on canvas.
1700-2200

Недошовен о Федір Іванович (1918 - 2002) – раїнсь ий живописець, е спонент ба атьох
виставо в радянсь ий час. В 1933 р. вст пив в Київсь ий х дожній техні м, де йо о
одно рсни ами б ли Тетяна та Олена Яблонсь і. Ф. Недошовен о вчився живопис
І. жа евича, К. Трохимен о, І. Хворостець о о та ін. В 1939 р. за інчив Хар івсь ий
х дожній техні м і вст пив до КХІ. 1951 р. – за інчив КХІ В. Костець о о, К. Єлеви та
С. Гри ор'єва. Член НСХУ. Участни респ блі ансь их і всесоюзних виставо .



46.
Т ачен о Є. М.
У Відп ст .
1953 р.
Картон; олія.
37х25 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Tkachenko Ye.
To the vocation.
1953.
Oil on cardboard.
1500-2000

Т ачен о Єв ен Ми олайович (1923 - 2002) –
раїнсь ий живописець. У 1945 - 1954 рр. – навчався
х дожньом
чилищі ім. Гре ова. Є.М. Т ачен о
– визнаний майстер лірично о пейзаж . Йо о
роботи вирізняються імпресіоністичним виш аним
олоритом та тон им відч ттям
епохи
1950 - 1960 рр.

47.
Петров Г.П.
Озеро Сенеж.
Осінній вітер.
1960 р.
Полотно; олія.
73х89 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Petrov H.
Senezh lake.
Autumnal wind.
1960.
Oil on canvas.
1500-2000

Петров Геор ій Петрович (нар. 1927) – живописець. Народився 19 січня 1927 р. в м. Ен ельс
Саратовсь ої обл. (Росія). 1971 р. – за інчив Саратовсь е х дожнє чилище. Навчався
педа о ів: М.О. Архан ельсь о о, І.М. Ще лова 1973 р. – член СХУ. 2002 р. – дипломат
Міністерства льт ри та мистецтв У раїни і НСХУ. Мистецтво Г.П. Петрова приваблює
армонією срібних фарб, прозорістю та справжньою майстерністю.



48.
Бо шай Й.Й.
Львів. Площа Рино .
1957 р.
Полотно; олія. 78х65 см.
Підпис і дата: знизу ліворуч.
Bokshay Y.
Lviv. Rynok square.
1957.
Oil on canvas.

Бо шай Йосип Йосипович (1891 - 1975) – живописець, педа о . Народився
в с.Кобилець а Поляна За арпатсь ої обл. Автор пейзажів, релі ійних
омпозицій, портретів. Народний х дожни СРСР з 1963 р., член- ореспондент
АМ СРСР з 1958 р. Навчався в 1910 - 1914 рр.
Б дапешті в А адемії
образотворчих мистецтв І. Ревеса. З 1918 р. працював в м. Уж ороді. Разом
з А. Ерделі ор анізов вав перш вистав
за арпатсь их х дожни ів (1921
р.), від рив Уж ородсь
х дожню ш ол (1927 р.), ініціатор створення
Товариства діячів образотворчо о мистецтва на Під арпатсь ій Р сі
(1931 р.). Ви ладав в Уж ородсь ом
чилищі при ладно о мистецтва
(1945 - 1957 рр.) та Львівсь ом інстит ті при ладно о та де оративно о
мистецтва (1951 - 1957 рр.). Жив і працював в м. Уж ороді.

Е спертиза "VMK Expert"
25000-35000



49.
Гл щен о М.П.
Останній сні .
1959 р.
Полотно; олія.
69х99 см.
Підписи е спертів,
підтверджуючі
автентичність
твору: на звороті.
Hlushchenko N.
Last snow.
1959.
Oil on canvas.
23000-26000

Гл щен о Ми ола Петрович (1901 - 1977) – живописець. За інчив Берлінсь
вищ ш ол
образотворчо о мистецтва
Шарлоттенб рзі (1924 р.). До 1936 р. жив за ордоном
(Франція, Іспанія). Виставлявся в “Осінньом салоні”, “Салоні незалежних”. Влашт вав
персональні вистав и м. Парижі, м. Мілані, м. Б хересті, м. Празі, м. Сто ольмі, м. Римі (за
життя відб лося 32 персональні вистав и). У 1936 – 1954 рр. жив і працював м. Мос ві. 1954 р.
поверн вся до м. Києва. Працював переважно в жанрах пейзаж , натюрморт , портрет .
Народний х дожни УРСР з 1963 р. Ла реат Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевчен а
(1972 р.). Твори знаходяться в м зеях У раїни, Мілан , Гента, Філадельфії, Б харесті,
Парижі. Помер м. Києві.

50.
Габда В.Г.
В лісі.
1963 р.
Полотно; олія.
64,5х49,5 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Habda V.
In a forest.
1963.
Oil on canvas.
2500-3500

Габда Василь Геор ійович
(нар. 1925) –
раїнсь ий
живописець.
У
1946 р.
за інчив
Уж ородсь е
х дожньо-промислове
чилище. Навчався А. Ерделі,
Й. Бо шая,
Ф. Манайла.
Засл жений х дожни УРСР
з 1981 р.



51.
Зарець ий В.І.
Шахтар.
1960-і рр.
Картон; олія.
25х32 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Zaretskyi V.
Miner.
1960-th.
Oil on cardboard.
1000-1500

Зарець ий Ві тор Іванович (1925 - 1990) - живописець, майстер
пейзаж та натюрморт . Народився в м. Білопілля С мсь ої
обл. В 1953 р. за інчив КХІ, де вчився
Г. Титова, С. Гри ор’єва,
М. Шаронова. Працював
ал зі стан ово о та мон ментально о
живопис . Один з наймайстерніших рис вальни ів У раїни. Ор аніз вав
свою ст дію малюн
(1978 - 1985 рр.). У 1994 р. В. Зарець о о б ло
відзначено Державною премією ім. Т.Г. Шевчен а. У раїнсь а АМ та
СХУ встановили премію ім. В. Зарець о о для молодих х дожни ів. Твори
знаходяться в м зеях У раїни та світ . Жив та працював м. Києві.

52.
Хр щ В.Д.
Натюрморт із пляш ою.
1960-і рр.
Фанера; олія.
31х25 см.
Підпис: знизу у центрі.
Khrushch V.
Still-life with bottle.
1960-th.
Oil on plywood.
700-1000

Хр щ Валентин Дмитрович (1943 - 2005) –
раїнсь ийживописець. Народивсяв1943 р.
в м. Одесі. В 60-і рр. вчився в Одесь ом
х дожньом
чилищі
Н. Є орова,
Ю. Павлю а, І. Фраєрмана. В 1963 р.
разом з С.Сичовим провів несан ціонован
в личн вистав
аван ардистів. В 1981
- 1983 рр. – часни творчої спіл и
х дожни ів на Я иманці (Мос ва).
Персональні вистав и м. Мос ві, м. Одесі,
м. Кимри, м. Д бна. Твори В. Хр ща
представлені в постійній е спозиції
ЮНЕСКО в Парижі, Національном
м зеї Австрії (Відень), в м зеях та
приватних зібраннях Росії, Німеччини,
Швеції, Іспанії, Японії, США. Роботи
автора продавались на престижних



53.
Гавдзинсь ий А.С.
Соборна площа.
1960-і рр.
Полотно; олія.
80х60 см.
Підпис: знизу праворуч.
4000-6000



Havdzynskyi A.
Soborna square.
1960-th.
Oil on canvas.

Гавдзинсь ий Альбін Станіславович (нар. 1923) –
раїнсь ий живописець. У 1950 р. за інчив ОХУ, де
вивчав х дожню майстерність М. М цельмахера,
П. Пархета,
Ю. Бершадсь о о,
пізніше
М. Пав-лю а. Засл жений х дожни УРСР з
1976 р. Працює в ал зі стан ово о живопис .
Твори знаходяться в ба атьох м зеях У раїни та
Росії.

54.
Басов Я.О.
Літнє море.
1960 р.
Картон; олія.
60х70 см.
Підпис: знизу ліворуч.
Картина репрод ована
в аталозі
персональної вистав и
Я. Басова 2006 р.
Basov Ya.
Summer sea.
1960.
Oil on cardboard.
3000-4000

Басов Я ів Оле сандрович (1923 - 2004) - живописець і рафі . У 1922 - 1930 рр. вчився
в ст дії М. Само иша в м. Сімферополі. 1932 - 1937 рр. – в інстит ті ім. І. Репіна
м. Ле-нін раді. У 1938 - 1940 рр. жив Ленін раді, з 1946 р. – в Крим . Працював
переважно в ал зі пейзаж , зо рема а варельно о. Засл жений х дожни УРСР з

55.
Ельберт В.Д.
Ленін рад.
У літньом сад .
1960 р.
Картон; олія.
17,5х24,5 см.
Підпис і дата:
на звороті.
Elbert V.
Leningrad. In the
summer garden.
1960.
Oil on cardboard.
400-600

Ельберт Ві тор Давидович (нар. 1927) –
раїнсь ий живописець. В 1942 - 1944 рр.
вчився Свердловсь ом х дожньом чилищі. У 1950 р. – за інчив КХІ, де навчався
славетних майстрів та педа о ів – М. Іванова, О. Фоміна, О. Сиротин а, Т.Яблонсь ої та
О. Шов нен а. З 1951 р. – бере часть численних вистав ах.



56.
Че одар В.Д.
Море штормить.
1962 р.
Картон; олія.
50х80 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Tchehodar V.
Sea gale.
1962.
Oil on cardboard.
4000-6000

Че одар Василь Дмитрович (1918 - 1989) – раїнсь ий живописець, майстер пейзаж та
натюрморт , засл жений х дожни УРСР з 1982 р. Народився в с. Червоний Яр Одесь ої обл.
За інчив 1939 р. Пермсь е х дожнє чилище. Навчався КХІ ст дії С. Гри ор’єва. Жив і
працював м. Києві.

57.
Трохимен о К.Д.
Відпочино .
1957 р.
Картон; олія.
48х37 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Trokhymenko K.
Rest.
1957.
Oil on cardboard.
1500-2500

Трохимен о Карпо Дем’янович (1885 - 1979) –
раїнсь ий живописець, жанрист і пейзажист.
Народився в с. С щани Київсь ої обл. Видатний
х дожни і педа о . Народний х дожни УРСР
з 1944 р., ла реат Державної премії У раїни
ім. Т.Г. Шевчен а. Навчався 1902 - 1910 рр.
(з перервою) в КХУ
І.Селезньова, 1906 1907 рр. в МУЖСА
М. Касат іна, 1906 1916 рр. в Петерб рзь ій АМ М. Само иша.
У 1933 - 1974 рр. ви ладав
КХІ, з
1939 р. – професор. Жив і працював м. Києві.



58.
На мова Т.С.
К щ троянд.
1961 р.
Картон; олія.
61х49 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Naumova T.
Rose’s bush.
1961.
Oil on cardboard.
2000-3000

На мова Тамара Сер іївна
(1923 - 2005) –
раїнсь ий
живописець. У 1949 р. за інчила
КХІ, де вчилася О. Шов нен а.
Відома
знавцям
живопис
своїми ніжними, “пастельними”
натюрмортами та пейзажами.
Працює переважно в ал зі
стан ово о живопис .

59.
Глю Г.М.
Гірсь ий раєвид
з річ ою.
1961 р.
Полотно; олія.
100х149,5 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Е спертиза
"ЗОХМ
ім. Й.Бо шая"
Hlyuk H.
Mountain
land-scape with
river.
1961.
Oil on canvas.
12000-15000

Глю Гаврило Мартинович (1912 - 1983) – раїнсь ий живописець, засл жений діяч мистецтв УРСР
з 1963 р. Народився в м. Сі еті, Р м нія. Навчався в 1931 - 1933 рр. Вищій ш олі образотворчих
мистецтв
Б дапешті. Автор жанрових артин, натюрмортів, пейзажів. Жив і працював в
м. Уж ороді. Роботи х дожни а знаходяться в ДТГ, НХМ У раїни та інших відомих м зеях світ .



60.
Коновалю Ф.З.
Рибал и.
1961 р.
Картон; олія.
19х27 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Konovalyuk F.
Fishers.
1961.
Oil on cardboard.
2000-3000

Коновалю Федір Зоти ович (1890 - 1984) – видатний живописець, олорист, ілюстратор.
Народився в с. Калів а Вінниць ої обл. Навчався в 1903 - 1909 рр. Лаврсь ій і онописній
майстерні, 1915 р - за інчив КХУ, де навчався В. Мен а, О. М раш а. В ро и Радянсь ої влади
за інчив КДХІ. Ба ато час вчився під спостереженням І.С. жа евича. Твори Ф. Коновалю а
вирізняються мініатюрністю та либо им відч ттям ольор . У 1900 - 1910 рр. брав часть
розписах цер ов м. Києва та м. Катеринослава (тепер м. Дніпропетровсь ). У своїй творчості
розвивав традиції раїнсь их х дожни ів ін. ХІХ - поч. ХХ ст. Жив і працював м. Києві.

61.
Є оров Б.К.
Рання весна.
1962 р.
Картон; олія.
50х70 см.
Підпис і дата:
на звороті.
Yehorov B.
Early spring.
1962.
Oil on
cardboard.
1200-1600

Є оров Борис К зьмич (нар. 1925) – раїнсь ий живописець. У 1950 р. - за інчив ОХУ, де вчився
П. М чни а, М. Шелюти, М. Тодорова та І. Беспалова. Член НСХУ. У своїх пейзажних творах
майстерно передає настрій природи.



62.
Гл щен о М.П.
Флоренція.
1964 р.
Картон; олія.
18х25 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Hlushchenko N.
Florencе.
1964.
Oil on cardboard.
2800-3500

Гл щен о Ми ола Петрович (1901 - 1977) – живописець. За інчив Берлінсь вищ ш ол
образотворчо о мистецтва Шарлоттенб рзі (1924 р.). До 1936 р. жив за ордоном (Франція,
Іспанія). Виставлявся в “Осінньом салоні”, “Салоні незалежних”. Влашт вав персональні
вистав и м. Парижі, м. Мілані, м. Б хересті, м. Празі, м. Сто ольмі, м. Римі (за життя
відб лося 32 персональні вистав и). У 1936 - 1954 рр. жив і працював м. Мос ві, 1954 р.
поверн вся до м. Києва. Працював переважно в жанрах пейзаж , натюрморт , портрет .
Народний х дожни УРСР з 1963 р. Ла реат Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевчен а
(1972 р.). Твори знаходяться в м зеях У раїни, Мілан , Гента, Філадельфії, Б харесті,
Парижі. Помер м. Києві.

63.
Непийпиво В.Г.
Надвечір’я.
1964 р.
Полотно; олія.
95х135 см.
Підпис: знизу
ліворуч.
Nepyipyvo V.
Evening.
1964.
Oil on canvas.
4000-6000

Непийпиво Василь Гнатович (нар. 1916) раїнсь ий живописець і рафі . Народний
х дожни УРСР з 1982 р. Спеціальної х дожньої освіти не має, проте, він першо ласний
майстер лірично о пейзаж . Народився в с. Кам’ян а Полтавсь ої обл. З 1951 р. бере часть
респ блі ансь их, всесоюзних, міжнародних вистав ах. Роботи х дожни а збері аються в
м зеях У раїни, орист ються попитом cеред оле ціонерів. Живе і працює в м. Києві.



64.
Малишев Г.Й.
Ліс.
1965 р.
Полотно; олія.
100х150 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Malyshev H.
Forest.
1965.
Oil on canvas.
4000-6000

Малишев Генадій Йосипович (1922 - 1999) – живописець. У 1955 р. за інчив ОХУ, де навчався
Л. М ч-ни а. Працював
жанрі пейзаж . Х дожни
притаманний яс раво-виражений,
особистий олорит.

65.
Шиш о С.Ф.
Вітряний день. 1963 р.
Полотно; олія.
34,5х28,5 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Shyshko S.
Windy day. 1963.
Oil on canvas.
Картина
е спон валась на
виставці робіт
С. Шиш а 2006 р.
та репрод ована в
аталозі вистав и.
Е спертиза
"VMK Expert"
6000-8000
Шиш о Сер ій Федорович (1911 - 1997) –
раїнсь ий живописець, майстер пейзаж
та натюрморт . Народний х дожни СРСР
з 1974 р. Народився в с. Носів а Черні івсь ої
обл. У 1929 - 1933 рр. – навчався в КХІ ст дії
Ф. Кричевсь о о. З 1936 по 1943 рр.
–
Всеросійсь ій АМ в Ленін раді
(педа о
Б. Йо ансон).
На ороджений
1982 р. Державною премією У раїни
ім. Т.Г. Шевчен а.
У
своїй
творчості
С. Шиш о
продовж вав
та
розвивав
традиції ласи ів
раїнсь о о пейзаж .
Автор серії пейзажів м. Києва та йо о о олиць.
Жив і працював м. Києві.



66.
Зарець ий В.І.
Квіти.
1970-і рр.
Полотно;
ольорові олівці.
45х46 см.
Підпис:
знизу праворуч.
Zaretskyi V.
Flowers.
1970-th.
Pencils on paper.
1500-2500

Зарець ий Ві тор Іванович (1925 - 1990) – живописець, майстер пейзаж та
натюрморт . Народився в м. Білопілля С мсь ої обл. В 1953 р. за інчив КХІ, де
навчався Г. Титова, С. Гри ор’єва, М. Шаронова. Працював ал зі стан ово о
та мон ментально о живопис . Один з наймайстерніших рис вальни ів У раїни.
Ор аніз вав свою ст дію малюн
(1978 - 1985 рр.). У 1994 р. В. Зарець о о
б ло відзначено Державною премією ім. Т.Г. Шевчен а. У раїнсь а АМ та СХУ
встановили премію ім. В. Зарець о о для молодих х дожни ів. Твори знаходяться
в м зеях У раїни та світ . Жив та працював м. Києві.

67.
Божій М.М.
Пейзаж. Осінь. 1969 р.
Полотно; олія. 90х120 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Bozhiy M.
Landscape. Autumn. 1969.
Oil on canvas.
12000-16000
Божій
Михайло
Михайлович (1911 - 1990)
–
раїнсь ий
живописець. Народний
х дожни СРСР з 1963 р.,
дійсний член АМ СРСР
з 1962 р. Народився в
м. Ми олаєві. Навчався
в
1930 - 1933 рр.
в
Ми олаївсь ом
х дожньом
техні мі.
Працював
всіх жанрах
живопис . Б в відзначений
Державною премією УРСР
ім. Т.Г. Шевчен а в 1974 р.



68.
Болдирєв В.С.
Доро а в Крим .
1965 р.
Полотно; олія.
72,5х100 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Boldyryev V.
Road in the
Crimea.
1965.
Oil on canvas.
5000-7000

Болдирєв Володимир Степанович (нар. 1911) - раїнсь ий живописець і рафі . За інчив КХІ,
де навчався 1939 р. в Ф. Кричевсь о о та К. Єлеви. Засл жений х дожни УРСР з 1976 р.

69.
Манайло Ф.Ф.
Гірсь ий раєвид.
1960-і рр.
Полотно; олія.
64х99,5 см.
Підпис: знизу
ліворуч.
Manaylo F.
Mountain
landscape.
1960-th.
Oil on canvas.
Е спертиза
“ЗОХМ
ім. Й. Бо шая”.
18000-22000

Манайло Федір Федорович (1910 - 1978) – раїнсь ий живописець і рафі . Засл жений х дожни
УРСР з 1972 р. Народився в с. Іванівці За арпатсь ої обл. У 1934 р. за інчив Вищ х дожню
ш ол
Празі. Працює в ал зі стан ово о та мон ментально о живопис . Ранні твори позначені
впливом е спресіонізм і прийомів народної творчості. Ори інальний майстер зі своїм самоб тнім
х дожнім стилем. Застосов вав дося нення найновіших течій європейсь о о мистецтва –
від е спресіонізм до сюрреалізм . Жив і працював в м. Уж ороді. Один з найпомітніших
представни ів за арпатсь ої ш оли живопис .



70.
Герц Ю.Д.
С тін и.
1965 р.
Картон; темпера.
35х66 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Herts Yu.
Twilight.
1965.
Tempera
on cardboard.
1200-1800

Герц Юрій Дмитрович (нар. 1931) – живописець. За інчив Уж ородсь е чилище при ладно о
мистецтва (1955 р.). Засл жений х дожни У раїни (1990 р.). Державна премія У раїни
ім. Т. Г. Шевчен а (1994 р.).

71.
Волоб єв Є.В.
Залиш и творчості.
1968 р.
Полотно; олія.
69,5х60 см.
Підпис:
знизу ліворуч.
Volobuyev Ye.
Lasts of creation.
1968.
Oil on canvas.
2500-3500

Волоб єв Єв ен Всеволодович (1912 - 2002) – раїнсь ий живописець, автор
пейзажів, натюрмортів та жанрових артин. Народився в с. Варварів а
Хар івсь ої обл. Навчався 1931 - 1935 рр. в ХХІ М. Шаронова, С. Прохорова.
У 1935 - 1939 рр. навчався в КХІ Ф. Кричевсь о о, Д. Шави іна. Ви ладав
в КХІ. З 1995 р. – НХУ. Автор витончених за олоритом пейзажів та
натюрмортів. Визнаний майстер амерних творів.



72.
Трохимен о К.Д.
Земля Северянсь а.
1968 р.
Полотно; олія.
66х100 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Trokhymenko K.
Severyansk land.
1968.
Oil on canvas.
5000-7000

Трохимен о Карпо Дем’янович (1885 - 1979) – раїнсь ий живописець, жанрист і пейзажист.
Народився в с. С щани Київсь ої обл. Видатний х дожни і педа о . Народний х дожни УРСР з
1944 р., ла реат Державної премії У раїни ім. Т.Г. Шевчен а. Навчався 1902 - 1910 рр. (з перервою)
в КХУ І.Селезньова, 1906 - 1907 рр. в МУЖСА М. Касат іна, 1906 - 1916 рр. в Петерб рзь ій
АМ М. Само иша. У 1933 - 1974 рр. ви ладав КХІ (з 1939 р. - професор). Жив і працював

73.
Є оров Ю.М.
Ню.
1970-і рр.
Картон; олія.
73х50 см.
Підпис:
на звороті.
Yehorov Yu.
Nude.
1970-th.
Oil on cardboard.
1000-1500

Є оров
Юрій
Ми олайович
(нар.
1926) живописець. У 1955 р. за інчив Ленін радсь е вище
х дожньо-промислове
чилище ім. В. М хіної, де
навчався
Г. Савінова, Г. Р бльова, К. Іо ансона. З
1957 р. бере часть
респ блі ансь их, всесоюзних
та зар біжних вистав ах, з 1966 р. – засл жений
діяч мистецтв. Працює в ал зі стан ово о та



74.
Шевчен о М.М.
Квіти польові.
1970-і рр.
Картон; олія.
80х90 см.
Підпис: на звороті.
Картина репрод ована
в аталозі
персональної вистав и
М.М. Шевчен а.
Shevchenko N.
Wild flowers.
1970-th.
Oil on cardboard.
2000-3000

Шевчен о Ми ола Ми олайович (нар. 1937). За інчив КХІ (1962 р.).
Працює в ал зі стан ово о живопис . З 1963 р. бере часть
респ блі ансь их та всесоюзних вистав ах.

75.
Мірошничен о І.В.
Рожевівся вечір.
1970-і рр.
Полотно; олія.
95х100 см.
Підпис: на звороті.
Miroshnychenko I.
Gloaming.
1970-th.
Oil on canvas.
1500-2000

Мірошничен о Iван Васильович (нар. 1942) – російсь ий живописець. Навчався
в МЗНУМ ім. Н. Кр ць ої. Живе і працює в Росії.



76.
Я бе К.
На пляжі.
1970-і рр.
Картон; олія.
66х71 см.
Підпис і дата:
на звороті.
Yakubek K.
On the beach.
1970-th.
Oil on cardboard.
2000-3000

Я бе Карел (нар. 1923) – засл жений х дожни У раїни, живописець.
Народився в м. Уж ород За арпатсь ої обл. У 1943 - 1944 рр. навчався в
х дожній ш олі Бая-Маре, Р м нія, 1945 - 1946 рр. – в Уж ородсь ом
х дожнньо-промисловом чилищі, з 1964 р. – член НСХУ. Брав часть
6 респ блі ансь их, ре іональних та міжнародних х дожніх вистав ах,
зо рема: 1968 р. – зональна вистав а м. Львові, в 1980 р. – "Вистав а
творів західних областей У раїни"
м. Мос ві, 10 персональних
виставо , зо рема: 1980 р. – "Вистав а творів х дожни ів західних
областей У раїни"
м. Мос ві, 1969 р. – вистав а волинсь их
х дожни ів
м. Любліні, 1999 р.
м. Л ць . 1999 р. К. Я бе
присвоєно почесне звання Засл жено о х дожни а У раїни.

77.
Сєр єєва Н.О.
Спе отний день.
Крим.
1970-і рр.
Полотно; олія.
80х100 см.
Підпис: на звороті.
S erheyeva N.
Hot day. Crimea.
1970-th.
Oil on canvas.
3000-4000
Сєр єєва Ніна Оле сіївна
раїнсь ий
(нар. 1921) живописець.
У
1938 - 1940 рр. навчалася
в ХХУ, 1940 - 1945 рр.
– в ХХІ
С. Прохорова
та
М. Само иша,
1945 - 1950 рр. – в МДХІ
П. Павлинова, І. Грабаря,
С. Д бні а.
З
1950 р.
приймала часть численних
вистав ах по всьом світ .
Роботи збері аються в
м зеях У раїни, Росії та



78.
Гл щен о М.П.
Жін а з вітами.
1970-і рр.
Монотипія.
48х39 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Hlushchenko N.
Woman with flowers.
1970-th.
1500-2000
Гл щен о Ми ола Петрович (1901 - 1977) - живописець.
За інчив Берлінсь вищ ш ол образотворчо о мистецтва
Шарлоттенб рзі (1924 р.). До 1936 р. жив за ордоном
(Франція, Іспанія). Виставлявся в “Осінньом салоні”,
“Салоні незалежних”. Влаштов вав персональні вистав и
м. Парижі, м. Мілані, м. Б хересті, м. Празі, м. Сто ольмі,
м. Римі (за життя відб лося 32 персональні вистав и). У 1936
- 1954 рр. жив і працював м. Мос ві, 1954 р. поверн вся
до м. Києва. Працював переважно в жанрах пейзаж ,
натюрморт , портрет . Народний х дожни УРСР з 1963 р.
Ла реат Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевчен а (1972 р.).
Твори знаходяться в м зеях У раїни, Мілан , Гента,
Філадельфії, Б харесті, Парижі. Помер м. Києві.

79.
Гер с Б.С.
Вечір в Крим .
1970-і рр.
Полотно; олія.
65х53 см.
Підпис родичів,
підтвердж ючий
автентичність
твор : на звороті.
Herus B.
Evening in the Crimea.
1970-th.
Oil on canvas.
1000-1500

Гер с Борис Степанович (1905 - 1998)
–
раїнсь ий живописець, автор
артин пейзажно о жанр . Народився
в с. О тябрсь е Одесь ої обл. Навчався
в ОХІ в 1930 - 1935 рр.
майстерні
П. Воло идіна, Т. Фраєрмана. Член
Одесь ої ор анізації СХ з 1947 р. З
середини 1940-х рр. а тивний часни
х дожніх виставо . В 1960-ті рр. на
творчість Б. Гер са вплин ла др жба
із А. Гавдзинсь им. Йо о роботи
представлені в ба атьох м зеях
У раїни.



80.
Гл щен о М.П.
О олена нат ра.
1970-і рр.
Папір; туш.
46х56 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Hlushchenko N.
Nacked model.
1970-th.
Inner Ink on paper.
2000-2400

Гл щен о Ми ола Петрович (1901 - 1977) - живописець. За інчив Берлінсь вищ ш ол
образотворчо о мистецтва
Шарлоттенб рзі (1924 р.). До 1936 р. жив за ордоном
(Франція, Іспанія). Виставлявся в “Осінньом салоні”, “Салоні незалежних”. Влаштот вав
персональні вистав и м. Парижі, м. Мілані, м. Б хересті, м. Празі, м. Сто ольмі, м. Римі
(за життя відб лося 32 персональні вистав и). У 1936 - 1954 р. жив і працював м. Мос ві,
1954 р. поверн вся до м. Києва. Працював переважно в жанрах пейзаж , натюрморт ,
портрета. Народний х дожни УРСР з 1963 р. Ла реат Державної премії УРСР
ім. Т.Г. Шевчен а (1972 р.). Твори знаходяться в м зеях У раїни, Мілан , Гента, Філадельфії,
Б харесті, Парижі. Помер м. Києві.

81.
Гл щен о М.П.
О олена.
1970 р.
Папір; туш.
43х60 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Hlushchenko N.
Nude.
1970.
Inner Ink
on paper.
2200-2600



82.
Чернявсь ий Г.Г.
Стр мо
лісі.
1968 р.
Полотно; олія.
60х60 см.
Підпис:
знизу праворуч.
Chernyavskyi H.
Streamlet in the forest.
1968.
Oil on canvas.
2000-3000

Чернявсь ий Геор ій Геор ійович (1924 - 1981) - раїнсь ий х дожни -пейзажист.
У 1949 - 1955 рр. – навчався в КХІ (майстерня К. Трохимен а). НХУ з 1974 р.
Відзначений Державною премією УРСР ім. Т.Г. Шевчен а 1978 р.

83.
Тюха І.А.
Рано .
1970-і рр.
Картон; олія.
50х85 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Tyukha I.
Morning.
1970-th.
Oil on
cardboard.
1000-1500

Тюха Іван Андрійович (1920 - 2000) - раїнсь ий живописець. У 1952 р. за інчив КХІ, де вчився
І. Штільмана, Г. Меліхова, В. Костець о о. Працює в ал зі стан ово о живопис . Засл жений
х дожни У раїни з 1995 р.



84.
Без лий Д.І.
Д бовий ай.
1970 р.
Полотно; олія.
96х136 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Bezuhlyi D.
Oak grove.
1970.
Oil on canvas.
5000-7000

Без лий Данило Іванович (1914 - 1977) –
раїнсь ий живописець. У 1942 р. – за інчив
КХІ. Засл жений діяч мистецтв УРСР з 1972 р. Твори майстра рід о з стрічаються на
анти варном рин .

85.
Ерделі І.М.
Б ет.
1930-і рр.
Полотно; олія.
62,5х53 см.
Підпис: знизу ліворуч.
Представлена артина
е спон валась на виставці
Братиславі
(Словаччина) 1936 р.
Erdeli I.
Bunch.
1930-th.
Oil on canvas.
6000-9000

Ерделі Іван (Янош) Михайлович
(1902 - 1974)
–
раїнсь ий
живописець. За інчив
20-х рр.
Б дапештсь
АМ, в 30-х рр. –
Уж ородсь вчительс семінарію.
На творчість Яноша Ерделі мала
вплив творчість старшо о брата
– Адальберта Ерделі. Брати
Ерделі разом написали ба ато
артин. Персональні вистав и
проходили в більшості випад ів
Словаччині та на За арпатті.



86.
Сабадиш П.Є.
Верби з міст ом.
1970 р.
Полотно; олія.
79х76 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Sabadysh P.
Willow with
foot bridge.
1970.
Oil on canvas.
2500-3500

Сабадиш Петро Євлампійович (1908 - 1994) –
раїнсь ий живописець,
пейзажист. Засл жений х дожни
УРСР з 1974 р. Народився
м. Оле сандрівсь (тепер м. Запоріжжя). У 1932 р. за інчив КХІ, де вчився
О. Бо омазова, В. Пальмова, М. Бойч а. Працював
ал зі пейзажно о
живопис . Жив і працював м. Києві.

87.
Жежер А.М.
Травневий день.
1968 р.
Полотно; олія.
70х71 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Zhezher A.
May day.
1968.
Oil on canvas.
1200-1800
Жежер Анатолій Михайлович (нар.
1937) – живописець. Народився
в 1937 р. в м. Дніпродзержинсь
Дніпропетровсь ої
обл.
Член
СХ СРСР з 1978 р. За інчив
Дніпропетровсь е
державне
х дожнє
чилище в 1961 р.,
ви ладачі – НХУ Г.Г.Чернявсь ий,
засл жені х дожни и У раїни
М.І. Родзин та М.С. Боровсь ий.
Брав часть вистав ах з 1961 р.
Роботи знаходяться в ДХМ, м зеї
історії міста Дніпродзержинсь ,
приватних
оле ціях У раїни,
Німеччини, Бель ії, Ан лії та ін.



88.
Коц а А.А.
Г ц л а червоній х стині.
1970-і рр.
Полотно на артоні; олія.
45х35 см.
Підпис: знизу праворуч.
Kotska A.
Hutsul’s girl in a
red kerchief.
1970-th.
Oil on canvas on cardboard.
Е спертиза
"ЗОХМ ім. Й. Бо шая"
6000-8000

Коц а Андрій Андрійович (1911 - 1987) – раїнсь ий
живописець, працював різних жанрах. Народився в
м. Уж ород. Народний х дожни УРСР з 1982 р.
Навчався в 1927 - 1931 рр. в Уж ородсь ій х дожній
ш олі
А. Ерделі, 1940 - 1942 рр. –
Римсь ій
АОМ Ф. Ферраці. Твори А. Коц и ори інальні за
стилем і мають бездо анний олорит. НХУ. Жив
і працював в м. Уж ороді.

89.
Шелюто М.А.
Над озером.
1972 р.
Полотно; олія.
80х120 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Shelyuto N.
Above the lake.
1972.
Oil on canvas.
4000-6000

Шелюто Ми ола Андрійович (1906 - 1984) – раїнсь ий живописець, пейзажист. Засл жений діяч
мистецтв У раїни з 1958 р. Народився в с. Гл хов а Гомельсь ої обл. У 1931 р. за інчив ОХІ, де вчився
П. Воло идіна, Д. Крайнєва, В. За зе. Займався ви ладаць ою діяльністю. Послідовни традицій
ТПРХа. Учасни респ блі ансь их і всесоюзних виставо . Роботи знаходяться ба атьох м зеях
У раїни. Жив і працював в м. Одесі.



90.
Кобилен ов М.В.
В лиця в Бахчисараї.
1973 р.
Картон; олія.
49х62,5 см.
Підпис і дата:
на звороті.
Kobylenkov M.
Streat in
Bukhchesaray.
1973.
Oil on cardboard.
1500-2000

Кобилен ов Михайло Васильович (нар. 1922) – живописець. У 1952 р. –
за інчив ХХІ, де навчався Й. Данц, Г. Бондарен а, М. Дере с. Учасни Вели ої
Вітчизняної війни. Працює переважно в ал зі стан ово о живопис , стан ової
та ниж ової рафі и.

91.
Звєздов Є.О.
Фініш.
1972 р.
Картон; олія.
60х50 см.
Підпис і дата:
на звороті.
Zvyezdov Ye.
Finish.
1972.
Oil on
cardboard.
4000-6000

Звєздов Єв ен Оле сійович
(1935 - 1988) – живописець
і
рафі .
Народився
м. Та анро
Ростовсь ої
обл. Працював
жанрі
натюрморт
та ню. У
1950 - 1954 рр.
навчався
в
Ленін радсь ом
х дожньо- рафічном
педа о ічном
чилищі
Є. Антипова,
в
1957 р.
–
Ленін радсь ий
АМ,
1958 - 1964 рр. – КХІ (вчителі
Г. Я тович, Г. Гаврилен о).
У 1964 р. працював х дожнім
реда тором
видавництві
“Весел а”,
1970-х рр. –
ви ладач Респ блі ансь ої
х дожньої
ш оли.
Співпрацював з В. Зарець им.



92.
Єфимен о В.Г.
Зим а.
1970-і рр.
Картон; олія.
35х50 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Yefymenko V.
Winter.
1970-th.
Oil on cardboard.
1500-2000

Єфимен о Ві тор Геор ійович (нар. 1952) – раїнсь ий живописець. За інчив Кримсь е
х дожнє чилище ім. М. Само иша (1975 р.), де вчився професора Соболя, а пізніше в
ательє Н. Мор ана. Член СХ СРСР з 1978 р. Дов ий час працював в м. Парижі.

93.
Петров В.І.
Вечір на р. Псел.
1971 р.
Картон; олія.
32х45 см.
Підпис і дата: знизу
ліворуч.
Картина представлена
аталозі персональної
вистав и В. Петрова
за 1982 р.
Petrov V.
Evening on the R. Psel.
1971.
Oil on cardboard.
800-1200

Петров Володимир Іванович (1919 - 1974) –
раїнсь ий живописець та рафі . У
1937 - 1940 рр. вчився в Дніпропетровсь ом х дожньом
чилищі в М. Паніна,
1945 - 1950 рр. – ХХІ, де навчався в Г. Бондарен а, М. Дере са, П. Котова. Брав часть
ба атьох обласних, респ блі ансь их, всесоюзних та зар біжних х дожніх вистав ах. Автор
численних літо рафій.



94.
Сльота П. Д.
Біля хати.
1970 р.
Полотно; олія. 100х75 см.
Підпис і дата: знизу ліворуч.

Sliota P.
Near house.
1970.
Oil on canvas.

Сльота Петро Дорофійович (1911 - 1974) –
живописець, пейзажист. Засл жений х дожни
УРСР з 1973 р. Народився в с. Панютине
Хар івсь ої обл. У 1940 р. за інчив КХІ, де
вчився
Ф. Кричевсь о о. Чолові х дожниці
Г. Зорі. Жив і працював м. Києві.

Картина репрод ована в
аталозі персональної вистав и
П. Сльоти за 1982 р.
5000-7000



95.
Д шеч ін І.Ю.
Повернення додом .
1973 р.
Картон; олія.
23х36 см.
Підпис: знизу праворуч.
Dushechkin I.
Returning to home.
1973.
Oil on cardboard.
500-700

Д шеч ін І ор Юрійович (нар. 1954) – живописець, рафі , с льптор-стан ови .
В 1974 р. за інчив відділення ОХУ, 1980 р. - театральне відділення КХІ. Вчився
М. Нечипорен а, В. Син аївсь о о, Л. Кастелянч а. Працює переважно в жанрі
портрета, раєвид , натюрморта. Твори х дожни а знаходяться ба атьох м зеях і
приватних оле ціях Німеччини, Швеції, Фінлянді, США, Канаді, Ан лії та інших раїн

96.
Борець ий А.А.
Б ет хризантем.
1970 – 1980-х рр.
Картон; олія.
60х41 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Boretskyi A.
A bunch
of chryzanthemum.
1970 – 1980-th.
Oil on cardboard.
Е спертиза
"ЗОХМ ім. Й.Бо шая"
4500-6500

Борець ий Адальберт Адальбертович
(1910 - 1990) – раїнсь ий і словаць ий
живописець, майстер мон ментальних
полотен. Народився в м. Убла, Словаччина.
У 1927 - 1931 рр. вчився в Уж ородсь ій
П блічній ш олі малювання
А. Ерделі.
Жив і працював в Уж ороді до 1969 р.,
потім переїхав до Чехословаччини.
Член Товариства
арпато-р синсь их
х дожни ів (1935 – 1939 рр.). Займався
ви ладаць ою діяльністю. Працював
переважно в ал зі жанрово о і пейзажно о
живопис ,ата ожстан ової рафі и.Жив
і працював м. Кошице (Словаччина).



98.
Химич Ю.І.
Пейзаж.
1978 р.
Папір;
а варель.
40х60 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Khymych Yu.
Landscape.
1978.
Water colour
on paper.
800-1200

Химич Юрій Іванович (1928 - 2003) – раїнсь ий живописець, архіте тор і х дожни . Народився
12 вітня 1928 р. в м. Кам’янці-Подільсь ом Хмельниць ої обл. Засл жений діяч мистецтв У раїни,
член НСХУ, почесний член А адемії архіте т ри У раїни. Видатний майстер архіте т рно о
пейзаж ХХ ст. У 1959 р. за інчив Київсь ий інженерно-б дівельний інстит т,
1959 р. аспірант р при А адемії архіте т ри УРСР. Педа о и – О.Шов нен о, С. Єржи овсь ий та
В. Заболотний. У 1964 - 1984 рр. - ви ладав рис но і живопис Київсь ом інженерно-б дівельном
інстит ті. Автор ба атьох серій творів, я их емоційно відтворює х дожньо-естетичні особливості
пам’ято старовинної архіте т ри. Твори: стан ові серії - "Дерев’яне зодчество Північної Росії"
(1970-ті р.), "Пам’ят и архіте т ри Львова" (1960 - 1980 рр.), "Київ", "Черні ів", "Дніпро" (всі 1950 - 1990 рр.), "Дерев’яне зодчество У раїни" (1989 - 1990 рр.), "Пам’ят и архіте т ри Галичини"
(1990 р.), "Пам’ят и архіте т ри Крим " (1993 р.), "Фортеці У раїни" (1994 р.). З 1986 р. ви ладає
рис но та живопис на архіте т рном фа льтеті НAOMA, з 1989 р. - професор. Розробив про рам
та на ово-методичний посібни зі специфі и ви ладання рис н а та живопис на архіте т рном

97.
Ма симен о М.А.
Наст рція. 1974 р.
Полотно на артоні; олія.
50х58 см.
Підпис і дата: знизу праворуч.
Maksymenko N.
Nasturtium. 1974.
Oil on canvas on cardboard.
2000-3000
Ма симен о
Ми ола
Антонович
(нар. 1924)
– раїнсь ий живописець,
майстер
пейзаж
і
натюрморт .
НХУ
з
1994 р., ла реат Державної
премії ім. Т.Г. Шевчен а
(1994 р.) за серію робіт
“Пейзажі
У раїни”.
На ороджений
орденами
та медалями. Народився в
с. Яроповичі Житомирсь ої
обл.
У
1941 - 1942 рр.
навчався в Х дожній ст дії
Ма ніто орсь а. Брав ро и
І. Грабаря. Працює в
ал зі стан ово о живопис ,
зо ре ма в жанрах пейзаж



99.
Гл щен о О.М.
Доро а в Крим .
1976 р.
Картон; олія.
70х51 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Hlushchenko O.
Road in the Crimea.
1976.
Oil on cardboard.
2500-3500

Гл щен о Оле сандр Ми олайович
(1938 - 1999) раїнсь ий
живописець. Навчався в КХІ. Син
видатно о живописця - Ми оли
Гл щен а. Перейняв
сво о бать а
техні
та олорит, одна вніс свій
в лад живописн традицію – надав
малюно виразності.

100.
Столярен о П.К.
Перевал.
1976 р.
Картон; олія.
50х70 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Stolyarenko P.
Pass.
1976.
Oil on cardboard.
4000-6000

Столярен о Петро К зьмич (нар. 1925) - раїнсь ий живописець, пейзажист, мариніст, майстер
натюрморт . З 1972 р. засл жений х дожни У раїни. Народився с. Каштани, Крим. Навчався в ст дії
образотворчих мистецтв при Феодосійсь ій Картинній алереї ім. І. Айвазовсь о о М. Барсамова.
Працює переважно
ал зі морсь о о пейзаж та тематичної артини. Неперевершеними за
олоритом та омпозицією вважаються йо о натюрморти. Живе і працює м. Ялті.



101.
Стрельни ов В.В.
Г рз ф.
1973 р.
Полотно; олія.
69х80 см.
Авторсь а
моно рама:
знизу ліворуч.
Strelnykov V.
Hurzuf.
1973.
Oil on canvas.
1500-2500

Стрельни ов Володимир Володимирович (1911 - 1981) - живописець, теорети ,
педа о . З 1923 р. відвід вав ст дію х дожни а Кишиневсь о о в 1930 - 1936 рр.
Вчився в ОХІ К. Крайнева, Т.Б. Фраєрмана, П.Г. Володи іна з 1936 - 1954 рр.
З перервою ви ладав в х дожніх чилищах м. Одеси, м. Херсон , в с. Водич і.
Учасни Вели ої Вітчизняної війни. Член СХ СРСР з 1953 р. На почат 50-х
рр. зробив від риття "четверто о за он перспе тиви". З цьо о час до інця
життя а тивно займався самостійною творчою діяльністю. В остані ро и
розробив техні
температ рно о живопис на дощеч ах. Учасни обласних,
респ блі ансь их, Мос овсь их виставо х дожни ів мариністів.

102.
Власов В.Г.
Хліба.
1976 р.
Полотно на
артоні; олія.
41х46 см.
Підпис і дата:
зверху ліворуч.
Vlasov V.
Breads.
1976.
Oil on canvas
on cardboard.
1300-1800

Власов Володимир Гри орович (1927 - 2000) – живописець. Автор
тематичних артин, робіт поб тово о жанр та портрета. Засл жений
х дожни У раїни з 1972 р. Народився в м. Одеса. За інчив ОХУ, вчився
Л. М чни а, М. Павлю а (1947 р.), МХІ ім. В. С рі ова, де вчився



103.
Звєздов Є.О.
Натюрморт з
аштановим листям.
1977 р.
Картон; олія.
107х87 см.
Підпис і дата: на звороті.
6000-8000



Zvyezdov Уе.
Still-life with chestnuts
leaves.
1977.
Oil on cardboard.

Звєздов Єв ен Оле сійович (1935 - 1988) – живописець
і рафі . Народився м. Та анро Ростовсь ої обл.
Працював жанрінатюрморт таню.У1950 - 1954 рр.
навчався в Ленін радсь ом х дожньо- рафічном
педа о ічном
чилищі
Є. Антипова, 1957 р. –
Ленін радсь ий АМ, 1958 - 1964 рр. – КХІ (вчителі
Г. Я тович, Г. Гаврилен о). У 1964 р. працював
х дожнім реда тором
видавництві “Весел а”,
1970-х рр. – ви ладач Респ блі ансь ої х дожньої
ш оли. Співпрацював з В. Зарець им. Жив і працював
м. Києві.

104.
Міллер В.М.
На пляжі.
1978 р.
Картон; олія.
70х50 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Miller V.
On the beach.
1978.
Oil on cardboard.
2500-3000
Міллер Володимир Ми олайович (нар. 1940) –
народився в м. Мос ві. У 1970-ті рр. В. Міллер
тісно спіл ється і співпрацює з х дожни ами
мос овсь о о аван ард . Хр щовсь а відли а
і "б льдозерні наїзди" на поле з першими
парост ами аван ардно о мистецтва б ли для
В. Міллера етапами ш ань і твердження.
В. Міллер ба ато подорож вав по світ :
Карпати,
Кав аз, Памір, Прибалти а, С
ибір, Північна Атланти а,
раїни Європи.
Мистець ий доробо В. Міллера с ладається
з 500 живописних полотен,
рафічних
робіт, с льпт р малих форм. Йо о твори
знаходяться приватних оле ціях Польщі,
Австрії, У орщині, Німеччині, Італії, Франції,
Ан лії, Швеції, Росії, У раїні, Канаді та США.

105.
Глю Г.М.
Пейзаж із доро ою.
1978 р.
Полотно; олія.
78,5х71,5 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Hlyuk H.
Landscape.
1978.
Oil on canvas.
8000-12000

Глю
Гаврило Мартинович
(1912 - 1983) –
раїнсь ий
живописець, засл жений діяч
мистецтв УРСР з 1963 р.
Народився в м. Сі еті, Р м нія.
Навчався в 1931 - 1933 рр.
Вищій ш олі образотворчих
мистецтв
Б дапешті.
Автор жанрових
артин,
натюрмортів, пейзажів. Жив і
працюваввм. Уж ороді.Роботи
х дожни а знаходяться в ДТГ,
НХМУМ та інших м зеях.



106.
Зарець ий В.І.
Портрет жін и в
червоном .
1970-і рр.
Картон; олія.
70х50 см.
Підпис: на звороті.
3000-5000



Zaretskyі V.
The portrait
of lady in red.
1970-th.
Oil on cardboard.

Зарець ий Ві тор Іванович (1925 - 1990) живописець, майстер пейзаж та натюрморт .
Народився в м. Білопілля С мсь ої обл. В
1953 р. за інчив КХІ, де вчився
Г. Титова,
С. Гри ор’єва, М. Шаронова. Працював
ал зі
стан ово о та мон ментально о живопис .
Один з наймайстерніших рис вальни ів У раїни.
Ор аніз вавсвоюст діюмалюн (1978-1985 рр.).
У 1994 р. В. Зарець о о б ло відзначено Державною
премією ім. Т.Г. Шевчен а. У раїнсь а АМ та
СХУ встановили премію ім. В. Зарець о о для
молодих х дожни ів. Твори знаходяться в м зеях
У раїни та світ . Жив та працював м. Києві.

107.
Бортни ов М.Ф.
Дівчата на пляжі.
1980-і рр.
Полотно; олія.
55х100 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.

Bortnykov N.
Girls on the beach.
1980-th.
Oil on canvas.

Бортни ов Ми ола Федорович (1916 - 1998) – раїнсь ий
живописець. Засл жений х дожни У раїни з 1976 р.
Народився в м. Вєрний, тепер м. Алма-Ата. У 1936 р.
за інчив Таш ентсь ий х дожній техні м, 1950 р. –
МХІ ім. С рі ова. Працював в Крим
ал зі стан ово о
живопис та рафі и.

2500-3500

108.
Петрашевсь ий С.В.
Чайхана.
1977 р.
Полотно; олія.
40,5х49,5 см.
Підпис і дата:
на звороті.
Petrashevskyi S.
Tchaykhana.
1977.
Oil on canvas.
1500-2000

Петрашевсь ий Станіслав Васильович (1935 - 1996) – живописець,
пейзажист. Засл жений х дожни У раїни з 1994 р. Народився в с. Піщана
Одесь ої обл. За інчив в 1958 р. ОХУ, де навчався Л. М чни а, О. Ацманч а.
Жив і працював м. Житомирі.



109.
Мальцев М.О.
Піони.
1984 р.
Полотно; олія.
56х36 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Maltsev N.
Peony.
1984.
Oil on canvas.
800-1200

Мальцев Ми ола Оле сандрович
(нар. 1924) – живописець. За інчив
ХХУ 1955 р. Засл жений х дожни
УРСР з 1983 р.

110.
Рєзні М.М.
Весна.
1980 р.
Картон; олія.
50х80 см.
Підпис і дата:
на звороті.
Rieznik N.
Spring.
1980.
Oil on cardboard.
1200-1600

Рєзні Ми ола Ми олайович (1929 - 2001) – х дожни іно, живописець. Народився в с. Літ и
Київсь ої обл. В 1955 р. за інчив Львівсь ий інстит т при ладно о та де оративно о мистецтва.
Працював на іност дії ім. О. Довжен а. Х дожни фільмів “Доро ою ціною” (1957 р.), “Гри орій
С оворода” (1958 р.), “Камінний хрест” та ін. Брав часть вистав ах я живописець. Жив і
працював м. Києві.



111.
Син аївсь ий В.І.
Весняне мережево.
1984 р.
Полотно; олія.
130х132 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.

Synhayivskyi V.
Spring lace.
1984.
Oil on canvas.

Син аївсь ий Володимир Іванович (нар. 1933) –
раїнсь ий
живописець, засл жений діяч мистецтв У раїни з 1992 р., ла реат
Державної премії ім. Неч я-Левиць о о. Народився в с. Шатрище
Житомирсь ої обл. У 1966 р. – за інчив КХІ, де навчався
І. Штільмана та П. Сльоти, з 1966 по 1988 рр. – ви ладач. Живе і
працює в м. Києві.

5000-8000



112.
Бо шай Й.Й.
Краєвид з річ ою.
1954 р.
Картон; олія.
40,5х60 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Bokshay Y.
Landscape with river.
1954.
Oil on cardboard.
Е спертиза
"ЗОХМ
ім. Й. Бо шая"
Підтвердження
фонду ім. Й. Бо шая,
я ий очолює йо о
вну .
16000-19000
Бо шай Йосип Йосипович (1891 - 1975) – живописець, педа о . Народився в с. Кобилець а
Поляна За арпатсь ої обл. Автор пейзажів, релі ійних омпозицій, портретів. Народний
х дожни СРСР з 1963 р., член- ореспондент АМ СРСР з 1958 р. Навчався в 1910 - 1914 рр.
Б дапешті в А адемії образотворчих мистецтв І. Ревеса. З 1918 р. працював в м. Уж ороді.
Разом з А. Ерделі ор аніз вав перш вистав
за арпатсь их х дожни ів (1921 р.), від рив
Уж ородсь
х дожню ш ол (1927 р.), ініціатор створення Товариства діячів образотворчо о
мистецтва на Під арпатсь ій Р сі (1931 р.). Ви ладав в Уж ородсь ом чилищі при ладно о
мистецтва (1945 - 1957 рр.) та
Львівсь ом інстит ті при ладно о та де оративно о
мистецтва (1951 - 1957 рр.). Жив і працював в м. Уж ороді.

113.
Рапопорт Б.Н.
Полтавс ий мотив.
1979 р.
Полотно; олія.
80х90 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Rapoport B.
Poltavian motive.
1979.
Oil on canvas.
2500-3500

Рапопорт Борис На мович (нар. 1922) –
раїнсь ий живописець. 1949 р. за інчив КХІ, де навчався К. Трохимен а, Г. Світлиць о о та І. Штільмана,
О. Фоміна, П. Нос о. Учасни Вели ої Вітчизняної війни. З 1949 р. бере часть
респ блі ансь их вистав ах, а з 1957 р. – всесоюзних, з 1954 р. – зар біжних.



114.
Стрєлов А.Ю.
Осінь в
бла итном заливі.
1985 р.
Полотно; олія.
40х60 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Stryelov A.
Autumn in а blue gulf.
1985.
Oil on canvas.
1500-2000

Стрєлов Ар адій Юхимович (нар. 1923) - живописець, х дожни . 1950 р. за інчив Іванівсь е
х дожнє чилище. Учасни Вели ої Вітчизняної війни. Працює в ал зі стан ово о живопис .
Бере часть респ блі ансь их вистав ах з 1957 р. На ороджений орденом Червоної Зір и
та медалями.

115.
Осетен о В.С.
16 станція
вели о о фонтан .
1979 р.
Полотно; олія.
43х56,5 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Osetenko V.
16-th station near
Big Fountain.
1979.
Oil on canvas.
1500-2000

Осетен о Ві тор Степанович (нар. 1939). Навчався в ОГХУ ім. Гре ова О. Ацманч а,
Крижевсь о о, Н. Павлю а, Ю. Є орова. Отримав медаль меморіал ім. Рєпіна за ращий
портрет. Вистав и фараонном залі. Здійснювались за п и йо о робіт Міністерством
К льт ри м. Мос ви, м. Києва.



116.
Син аївсь ий В.І.
Ліри о-пісенна У раїна.
1986 р.
Картон; олія.
45х64 см.
Підпис: знизу ліворуч.
Synhayivskyi V.
Lyric songs of Ukraine.
1986.
Oil on cardboard.
1500-2200

Син аївсь ий Володимир Іванович (нар. 1933) – раїнсь ий живописець, засл жений діяч
мистецтв У раїни з 1992 р., ла реат Державної премії ім. Неч я-Левиць о о. Народився
в с.Шатрище Житомирсь ої обл. У 1966 р. за інчив КХІ, де навчався І. Штільмана та
П. Сльоти, з 1966 по 1988 рр. – ви ладач. Живе і працює в м. Києві.

117.
Б дні ов О.Г.
Солдат.
(Етюд до артини
“Повернення”).
1980 р.
Полотно на артоні; олія.
50х31,5 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Budnikov O.
Soldіer. Study to the
painting “Returning”.
1980.
Oil on canvas
on cardboard.
800-1200

Б дні ов Оле сандр Гаврилович (1914 - 1982)
–
раїнсь ий живописець. Навчався в
Сталін радсь ом
чилищі (1933 - 1938 рр.),
ХХІ (1939 - 1941 рр.) в ст дії М.С. Само иша.
Засл жений діяч мистецтв УРСР з 1968 р.
У 1947 р. за інчив КХІ, де з 1969 р. став
професором КХІ. Працював в жанрі стан ово о
та батально о живопис .



118.
Мiрошничен о П.П.
Лод и. 1985 р.
Картон; олія. 34х73 см.
Підпис і дата: на звороті.

Miroshnychenko P.
Boats.
1985.
Oil on cardboard.

1500-2500

Мірошничен о Павло Петрович (нар. 1920) – живописець. У
1946 - 1951 рр. – навчався в Сімферопольсь ом х дожньом
чилищі. Працює в жанрі пейзаж та морсь о о пейзаж .
Ба ато робіт х дожни а знаходяться в м зеях м. Севастополя
та інших зібраннях раїни. П'ять морсь их пейзажів б ло
придбано для м зею російсь о о мистецтва в Японії.

119.
Бабенцов В.В.
Сонячний день.
1981 р.
Картон; олія.
70х50 см.
Підпис: знизу
ліворуч.
Babentsov V.
Sunny day.
1981.
Oil on
cardboard.
2000-3000

Бабенцов Ві тор Володимирович (нар. 1921) –
живописець, пейзажист. Член СХУ з 1956 р.,
засл жений діяч мистецтв У раїни з 1977 р.
На ородженийорденамиімедалямия часни війни.
Народився в с. Литвинів а Дніпропетровсь ої обл.
За інчив КХІ 1952 р., де вчився К. Трохимен а,
В. Костець о о. Живе і працює в м. Києві.



120.
Цвєт ова В.П.
Квіт чий Крим. Весна.
1982 р.
Полотно; олія.
70х100 см.
Підпис: знизу ліворуч.
6000-9000

Tsvetkova V.
Blossoming Crimea.
Spring.
1982.
Oil on canvas.

Цвєт ова Валентина Петрівна (нар. 1917) –
раїнсь ий живописець, майстер пейзаж
та
натюрморт . НХУ з 1985 ро . Народилася в
м. Астрахань, Росія. У 1935 р. за інчила Астрахансь е
х дожнє чилище. На ороджена орденами та медалями.
Працює в ал зі натюрморт і пейзаж . Ба ато час
проводить працюючи в Крим . Роботи Цвєт ової
орист ються вели им попитом серед оле ціонерів
живопис ХХ- о ст.

121.
Волоб єв Є.В.
Біжить соба а через поле. 1984 р.
Дерево; олія. 18х25,5 см.
Підпис: знизу праворуч.
Volobuev Ye.
Dog runs across field. 1984.
Oil on board.
1200-1800
Волоб єв Єв ен Всеволодович
(1912 - 2002) –
раїнсь ий
живописець, автор пейзажів,
натюрмортів та жанрових
артин.
Народився
в
с. Варварів а Хар івсь ої обл.
Навчався 1931 - 1935 рр. в ХХІ
М. Шаронова, С. Прохорова. У
1935 - 1939 рр. навчався в КХІ
Ф. Кричевсь о о, Д. Шави іна.
Ви ладав в КХІ, з 1995 р. – НХУ
. Визнаний майстер амерних
творів.



122.
Г рін В.І.
Квіти. 1986 р.
Полотно; олія.
90х70 см.
Підпис:
знизу праворуч.
Hurin V.
Flowers. 1986.
Oil on canvas.
1500-2000

Г рін Василь Іванович (нар. 1939) – живописець.
У 1959 р. вст пив до КХІ, де навчався
М. Писан и, К. Трохимен а, М. Сторожен а,
з 1966 - 1968 рр. - продовж є займатись
майстерні АМ
педа о а С.А. Гри ор'єва.
Засл жений х дожни У раїни, засл жений
діяч мистецтв У раїни, НХУ. Працює в жанрі
портрет , пейзаж , натюрморт .

123.
Ряснянсь ий М.О.
Весна.
1987 р.
Полотно; олія.
99х94 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Ryasnyanskyi M.
Spring.
1987.
Oil on canvas.
2500-3000

Ряснянсь ий Михайло Оле сійович
(1926-2003)
–
раїнсь ий
живописець. 1956 р. - за інчив
КХІ, де навчався
Т. Яблонсь ої
та С. Гри ор'єва. Засл жений діяч
мистецтв УРСР з 1976 р. НХУ з
2001 р.



124.
Петрашевсь ий С.В.
Седнівсь і парасоль и.
1987 р.
Картон; олія.
60х70 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Petrashevskyi S.
Sednev’s umbrellas.
1987.
Oil on cardboard.
2000-3000

Петрашевсь ий
Станіслав Васильович
(1935 - 1996)
–
ж и в о п и с е ц ь ,
пейзажист. Засл жений
х дожни
У раїни з
1994 р. Народився в
с. Піщана Одесь ої обл.
За інчив в 1958 р. ОХУ,
де навчався Л. М чни а,
О. Ацманч а. Жив і
працював м. Житомирі.

125.
Толоч о В.І.
Натюрморт з ірисами.
1988 р.
Полотно олія.
95х105 см.
Підпис:
знизу праворуч.
Tolochko V.
Still-life with irises.
1988.
Oil on canvas.
4000-6000

Толоч о
Ві тор
Іванович
(1922 2006) – живоп
исець,
рафі .
У
1957 р. – за інчив
ХХІ, де навчався
С. Бесєдіна.Працював
в жанрі пейзаж ,
натюрморт ,
жанрово о живопис .



126.
Шахрай А.А.
Весняна повінь.
1989 р.
Картон; темпера.
64х87 см.
Підпис і дата:
на звороті.
Shakhray А.
Spring flood.
1989.
Tempera on
cardboard.
1500-2000

Шахрай Анатолій Анісімович (нар. 1941) – раїнсь ий живописець, працював ал зі натюрморт .
У 1971 р. за інч є У раїнсь ий полі рафічний інстит т ім. І. Федорова. Член НСХУ. Йо о витончені
та олоритні роботи відомі серед знавців мистецтва та оле ціонерів – “Натюрморт з с хими
вітами”, “Осінь”, “Осінній день”, “Храм”, ”Епіло ”.

127.
Ольхов В.М.
Ливадія.
Царсь а
стежина.
2006 р.
Полотно; олія.
75х107 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Olkhov V.
Lyvadia.
Tsar’s Path.
2006.
Oil on canvas.
1000-1500

Ольхов Володимир Ми олайович (нар. 1956) – раїнсь ий живописець. За інчив Кримсь е х дожнє
чилище ім. М.С. Само иша, де навчався засл жено о х дожни а У раїни Л.В. Бал інда. Член
НСХУ. Учасни респ блі ансь их та все раїнсь их виставо . Картини В.М. Ольхова є пре расою
ба атьох алерей і приватних зібрань Росії, Німеччині, Польщі, Бель ії, Голандії, Т рції, Амери и
та інших раїн.



128.
Басов Я.О.
Ма и в перед ір’ї
Крим . 1989 р.
Папір; а варель.
51х73 см.
Підпис: знизу ліворуч.
Підпис родичів,
підтверджуючий
автентичність твору:
на звороті.
Картина репрод ована
в аталозі персональної
вистав и Я. Басова
2006 р.
Basov Ya.
Poppies in the Crimea’s
foothill. 1989.
Water colour оn paper.
1000-1500

Басов Я ів Оле сандрович (1923 - 2004) - живописець і рафі . У 1922 - 1930 рр. вчився в
ст дії М.С. Само иша в Сімферополі, 1932 – 1937 рр. - в інстит ті ім. І. Репіна Ленін раді.
У 1938 - 1940 рр. жив м. Ленін раді, з 1946 р. – в Крим . Працював переважно в ал зі
пейзаж , зо рема а варельно о. Засл жений х дожни УРСР з 1978 р. НХУ.

129.
Стадни В.
Самоза либлення.
Равли .
1994 р.
Полотно; олія.
85х85 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Stadnyk V.
Selfextending. Snail.
1994.
Oil on canvas.
4000-6000

Стадни
Володимир
(нар.
1953 р.) – я тсь ий х дожни .
Період етюдів пройшов на
бере ах рі : Колими, Інди ір и,
Алдан , Віллю, Ірелях та Лєни.
Інтерес до етно рафії Півночі
змінився пош ами формально о
відображення підсвідомо о. В своїх
роботах х дожни
відображ є
етнос народ Півночі та ілюстр є
я тсь ий епос. Учасни ба атьох
виставо на території СНД, та
за ордоном. Роботи знаходяться
в оле ціях Росії, У раїни, США,
Канади, Японії, Китаю, Німеччини
та Австралії.



130.
Власов В.Г.
Біля став а.
1991 р.
Полотно; олія.
70х90 см.
Підпис і дата: знизу праворуч.

Vlasov V.
Near pond.
1991.
Oil on canvas.

Власов Володимир Гри орович (1927 - 2000) –
живописець. Автор тематичних артин, робіт
поб тово о жанр та портрета. Засл жений
х дожни У раїни з 1972 р. Народився в м. Одеса.
За інчив ОХУ, де навчався
Л. М чни а,
М. Павлю а (1947 р.), МХІ ім. В. С рі ова, де вчився
Д. Мочальсь о о.

Представлена артина репрод ована
в аталозі персональної вистав и
В. Власова в Німеччині, м. Ессен.
4000-6000



131.
Дея М.М.
Натюрморт.
2006 р.
Полотно; олія.
80х100 см.
Підпис: у центрі
праворуч.
Deyak M.
Still-life.
2006.
Oil on canvas.
1000-1500

Дея Михайло Михайлович (нар. 1984) – раїнсь ий живописець. Молодий автор,
талант я о о вражає яс равістю ольорів та витонченістю форм. В 1999 - 2003 рр.
навчається в Уж ородсь ом
оледжі мистецтв ім. А. Ерделі
В. Ми ити та
А. Ковача, 2003 р. – вст пив до НАОМА, де вчиться І. Мельнич а та В. Забашти,
а в 2000 р. бере часть виставці "молодих" в м.Уж ороді. У 2001 р. на он рсі "Цвіте
са ра" посів 1-е місце, а в 2002 р. е спон ється в Уж ородсь ом м зеї ім. Й. Бо шая
"Карпати" та Б дапешті "За арпатсь ий живопис". У 2004 - 2006 рр. бере часть
он рсах ім. В. Шаталіна, В. П зир ова, В. Зарець о о.

132.
Яровий С.К.
Селище Відрадне. Крим.
1970-і рр.
Картон; олія. 21х28 см.
Підпис родичів,
підтверджуючий
автентичність твору:
на звороті.
Yarovoy S.
Vidradne village. Crimea.
1970-th.
Oil on cardboard
800-1200

Яровий Степан Калинович (1913 - 1988) –
раїнсь ий живописець, пейзажист.
Народився с. Барвін ове Хар івсь ої обл. З 1947 р. навчався в ст дії “Все ох дожни ”
Мос ві
Б.Йо ансона. Працював
ал зі пейзажно о живопис . З 1958 р. – член
Кримсь ої ор анізації СХ. Е спон вав свої твори з 1940- о р. на обласних, респ блі ансь их,
всесоюзних та персональних вистав ах. Жив і працював м. Ялті.



133.
Гри ор’єв С.О.
Ваня.
Поч. 1980-х рр.
Картон; олія.
30х20 см.
Підпис: на звороті.
Hryhoryev S.
Vania.
1980-th.
Oil on cardboard.
1000-1500

Гри ор’єв Сер ій Оле сійович (1910 - 1988) –
живописець і рафі , видатний портретист
і майстер тематичних артин. Отримав
Державн премію СРСР (1950 р.). Народний
х дожни СРСР з 1974 р. та з 1951 р.
Дійсний член АМ СРСР з 1958 р. Народився
в м. Л ансь . Навчався
КХІ (1928 1932 рр.), а в 1947 - 1960 рр. б в професором
КХІ. Працював
ал зі жанрово о живопис ,
портрета та пейзаж . Твори х дожни а
збері аються в м зеях світ . Жив і працював
в м. Києві.

134.
Севастьянов В.Г.
Ворони на алявині.
1970-і рр.
Полотно, артон; олія.
42х49 см.
Підпис родичів,
підтверджуючий
автентичність твору:
на звороті.
Sevastіanov V.
Crows on the lawn.
1970-th.
Oil on canvas on cardboard.
700-1000
Севастьянов
Ві тор
Гри орович
(1923 - 1993) –
раїнсь ий
живописець,
пейзажист.
Народився
в
м. Одесі. У 1945 - 1947 рр. навчався
в Одесь ій х дожній ст дії. Член
СХ з 1963 р. Працював в ал зі
пейзажно о живопис . Відомий
ф тболіст, вист пав за иївсь е
“Динамо” (1947 - 1953 рр.). Жив



135.
Кашшай А.М.
Італійсь і мотиви.
1960-і рр.
Картон; олія. 23х35 см.
Підпис родичів,
підтверджуючий
автентичність твору:
на звороті.
1500-2000
(За дві роботи)



Kashshay A.
Italian motives.
1960-th.
Oil on cardboard.

Кашшай Антон Михайлович (1921 - 1992)
- живописець-пейзажист. Народився в
с. Добринич За арпатсь ої обл. Навчався
Й. Бо шая (1931 - 1938 рр.). Народний
х дожни УРСР з 1964 р. Учасни виставо
з 1950 р. Жив і працював в м. Уж ороді.

136.
Мартон А.О.
Півонії.
1970-і рр.
Полотно; олія.
80х60 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Marton A.
Peonies.
1970-th.
Oil on canvas.
1500-2000

Мартон
Адальберт
Оле сандрович
(нар. 1913) – живописець. Народився
в м. Клертон, США. Працював
ал зі
стан ово о живопис . За інчив в 1936 р.
х дожньо-промислов ш ол в м. Габлонці,
олишня Чехословаччина. Жив з 1937 р.
в м. Уж ороді. В 1972 р. виїхав до
У орщини. Малював переважно пейзажі
За арпаття.

137.
Колосовсь ий Г.С.
Зад млива осінь.
1970-і рр.
Картон; олія.
69х50 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Kolosovskyi H.
Thoughtful autumn.
1970-th.
Oil on cardboard.
1500-2000

Колосовсь ий Геор ій Сер ійович (1913 - 1988) – живописець та пейзажист.
Народився в с. Первомайсь е Одесь ої обл. У 1929 р. за інчив Одесь
х дожню
профш ол , де навчався П. Воло идіна, Т. Фраєрмана і О. Шов нен а. В 1935 р.
ви ладав реслення та малювання. У 1943 р. брав ро и Л. Т ржансь о о. У 1945 р.
брав часть в ор анізації Запорізь о о товариства х дожни ів і обласної ор анізації
СХ У раїни. Член СХ СРСР з 1945 р. В йо о роботах відч вається вплив творчості
В. Ван-Го а. Жив і працював м. Запоріжжі.



138.
Шаповалов С.Г.
Соняхи.
1970-і рр.
Полотно; олія.
52х96 см.
Підпис: на звороті.
Shapovalov S.
Sunflowers.
1970-th.
Oil on canvas.
1500-2000

Шаповалов Сер ій Гаврилович (нар. 1943) - живописець. За інчив Оле сандрійсь е
педа о ічне чилище, відділення живопис . У 1974 р. за інчив КХІ під ерівництвом
В. Шаталіна і В. Г ріна. Член НСХУ. Вистав и: 10 персональних виставо , 2002 р. вистав а в Нью Йор , 2003 р. - Берліні, 2004 р. - Мадриді.

139.
Бере овий О.І.
Подр и.
1970-і рр.
Картон; олія.
70х48,5 см.
Підпис: на звороті.
Berehovyi O.
Girlfriends.
1970-th.
Oil on cardboard.
1500-2500

Бере овий Оле сандр Іванович
(нар. 1923)
–
раїнсь ий
х дожни , живописець. За інчив
Сімферопольсь е х дожнє чилище
ім. М.С. Само иша.
Учасни
Вели ої Вітчизняної війни. Працює
в ал зі стан ово о живопис .



140.
Ломи ін К.М.
О олена.
1970-і рр.
Папір; а варель.
31х44 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Lomykin K.
Nude.
1970-th.
Water colour
on paper.
1500-2000

Ломи ін Костянтин Матвійович (1924 - 1993) – раїнсь ий живописець,
рафі . Автор тематичних артин, творів поб тово о жанр і пейзажів.
З 1971 р. засл жений діяч мистецтв УРСР. Член Одесь ої ор анізації СХ
УРСР з 1953 р. У 1951 р. за інчив ОХУ, де вчився Л. М чни а, М. Шелюто
та М. Павлю а. Йо о роботи е спон валися на респ блі ансь их та
всесоюзних вистав ах. Жив і працював
м. Одесі. Своєю творчістю
продовжив традиції ТПРХ.

141.
Ча с В.М.
К роч и.
1980-і рр.
Полотно; олія.
91х70 см.
Підпис:
знизу праворуч.
Tchaus V.
Hens.
1980-th.
Oil on canvas.
1700-2200

Ча с Ві тор Ми олайович (нар. 1940) –
раїнсь ий х дожни , майстер живопис .
Народився в с. Ямпіль Донець ої обл.
НавчавсявКримсь ом х дожньом чилищі
ім. М.С. Само иша. У 1941 р. за інчив
Хар івсь ий
х дожньо-промисловий
інстит т за спеціальністю “Мон мента
льно-де оративний розпис”, де навчався
Є. Є орова, Б. Колесни а, Б. Косарєва. З
1971 р.працюєви ладачемцьо оінстит т ,
з 2000 р. – професор афедри живопис ,
ерівни творчої майстерні портрета. Член
НСХУ з 1982 р., Голова се ції живопис
Хар івсь ої ОНСХУ з 1998 р. Засл жений
діяч мистецтв У раїни з 2000 р. В. Ча с –
яс равий майстер живопис , автор творів,
я і приваблюють своєю відвертістю,
д шевним теплом, феєричною розмаїтістю
та с ладністю техні и ви онання.



142.
Ма симен о М.А.
Весна.
1975 р.
Картон; олія.
95х118 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Maksymenko N.
Spring.
1975.
Oil on cardboard.
4500-6500

Ма симен о Ми ола Антонович (нар. 1924) раїнсь ий живописець, майстер пейзаж і
натюрморт . НХУ з 1994 р., ла реат Державної премії ім. Т.Г. Шевчен а (1994 р.) за серію робіт
“Пейзажі У раїни”. На ороджений орденами та медалями. Народився в с. Яроповичі Житомирсь ої
обл. У 1941 - 1942 рр. навчався в Х дожній ст дії Ма ніто орсь а. Брав ро и
І. Грабаря.
Працює в ал зі стан ово о живопис , зо рема в жанрах пейзаж та натюрморт . Живе і працює в
м. Житомирі.

143.
Шарій А.І.
Пісня.
1984 р.
Картон; олія.
37х54 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч.
Shariy A.
Song.
1984.
Oil on cardboard.
500-800

Шарій Анатолій Іванович (нар. 1936) – живописець. За інчив Дніпропетровсь е
х дожнє чилище
1964 р., Львівсь ий полі рафічний інстит т ім. І. Федорова
1972 р. Член НСХУ. Працює
ал зі стан ово о живопис , переважно в жанрі
пейзаж .



144.
Шиш о С.Ф.
Астри. 1979 р.
Картон; олія.
70х50 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Shyshko S.
Asters.
1979.
Oil on cardboard.
15000-25000

Шиш оСер ійФедорович(1911 - 1997)– раїнсь ийживописець,майстерпейзаж танатюрморт .
Народний х дожни СРСР з 1974 р. Народився в с. Носіїв а Черні івсь ої обл. 1929 - 1933 рр. навчався в КХІ Ф. Кричевсь о о, 1936 - 1943 рр. - Всеросійсь ій АМ в Ленін раді Б. Йо ансона.
На ороджений
1982 р. Державною премією У раїни ім.Т.Г. Шевчен а. У своїй творчості
С. Шиш о продовж вав та розвивав традиції ласи ів раїнсь о о пейзаж . Автор серії пейзажів
м. Києва та йо о о олиць. Жив і працював м. Києві.



145.
Стремсь ий О.І.
Надвечір’я.
1970-і рр.
Картон; олія.
50х80 см.
Підпис: на звороті.
Stremskyi A.
Gloaming.
1970-th.
Oil on cardboard.
2000-3000

Стремсь ий Оле сандр Іванович (нар. 1924) – римсь ий живописець. Учасни
Вітчизняної війни. Працює переважно в жанрі пейзаж .

Вели ої

146.
Кононен о М.І.
Ябл а і р ші на
червоном .
2005 р.
Полотно; олія.
90х100 см.
Авторсь а
моно рама і дата:
знизу ліворуч.
Kononenko N.
Apples and pears
on the red.
2005.
Oil on canvas.
2000-3000

Кононен о Ми ола Іванович (нар. 1940) –
раїнсь ий х дожни , живописець, майстер
натюрморт та пейзаж . У 1974 р. за інчив КХІ, де навчався В. Г ріна. Автор відомих робіт:
“Плащениця людства”, “І б де син, і б де мати” (1990 р.), “Почаївсь а еле ія” (1999 р.),
“Запорізь ий марш” (2000 р.). Член СХ СРСР.



147.
С хор их А.І.
Літній день.
1980-і рр.
Полотно; олія.
50х60 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Sykhorukyh A.
Summer day.
1980-th.
Oil on canvas.
1500-2500

С хор их Анатолій Іванович (нар. 1935) –
раїнсь ий живописець. Член СХУ.
Працює
м. Севастополі, Крим . Член правління Кримсь ої ор анізації НСХУ.
Засл жений діяч мистецтв У раїни. Живе та працює в м. Севастополі (Крим).

148.
С лимен о П.С.
Прибій.
1978 р.
Картон; олія.
50х70 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Sulymenko P.
A Surf.
1978.
Oil on cardboard.
2500-3500

С лимен о Петро Степанович (1914 - 1996) – живописець, пейзажист, автор тематичних
артин. Засл жений діяч мистецтв У раїни з 1974 р. У 1939 - 1947 рр. (з перервами) навчався
КХІ О. Шов нен а. Ба ато подорож вав. Найзначніші полотна П.С. С лимен а присвячені
ероїчним подви ам війсь ових моря ів на фронтах Вели ої Вітчизняної війни та часів
Вели ої Жовтневої соціалістичної революції. Чолові х дожниці З. Зацепіної. Жив і працював
м. Києві.



149.
С хор их А.І.
Розмова.
1970-і рр.
Картон; олія.
70х50 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Sukhoruk h A.
A conversation.
1970-th.
Oil on cardboard.
1200-1700

С хор их Анатолій Іванович
(нар. 1935) –
раїнсь ий
живописець. Член СХУ.
Працює
м. Севастополі,
Крим . Член
правління
Кримсь ої ор анізації НСХУ.
Засл жений діяч мистецтв
У раїни. Живе та працює в
м. Севастополі (Крим).

150.
Кр ча ов С.А.
Біля хати.
1961 р.
Картон; олія.
50х35 см.
Підпис і дата:
знизу ліворуч та
праворуч.
Kruchakov S.
Near house.
1961.
Oil on cardboard.
1500-2000

Кр ча ов Сам їл Абрамович (1905 - 1969) –
раїнсь ий живописець,
пейзажист. Народився в м. Марі поль Донець ої обл. За інчив в 1934 р.
КХІ, де навчався Б. Косарєва. Учасни виставо з 1935 р. Працював
ал зі стан ово о живопис . Жив м. Києві.



151.
Мальцев М.О.
Ромаш и.
1990-і рр.
Полотно; олія.
60х75 см.
Підпис:
знизу
праворуч.
Maltsev N.
Camomiles.
1990-th.
Oil on canvas.
1500-2000

Мальцев Ми ола Оле сандрович (нар. 1924) – живописець. За інчив Хар івсь е х дожнє
чилище 1955 р. Засл жений х дожни УРСР з 1983 р.

152.
Коломойцев П.М.
Троянди на сонці.
1989 р.
Картон; олія.
50х80 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Kolomoytsev P.
Roses at the sun.
1989.
Oil on cardboard.
1500-2000

Коломойцев Петро Михайлович (нар. 1924) – раїнсь ий живописець. Навчався х дожньом
чилищі м. Ворошилово раді 1939 р., потім Київсь ом воєнно-морсь ом чилищі (1955 р.).
Член НСХУ. Твори знаходяться в м зеях У раїни та за ордоном.



153.
Шпа овсь ий В.В.
Натюрморт.
1999 р.
Картон; олія.
35х30 см.
Підпис: знизу ліворуч.
Shpakovskyi V.
Still-life.
1999.
Oil on cardboard.
500-800

Шпа овсь ий Ві тор Віцентьєвич
(нар. 1960) – раїнсь ий живописець.
Навчався в приватній ст дії живопис
Таде ша Чернявсь о о м. Варшаві.

154.
Че одар В.Д.
Київщина.
1980 р.
Полотно; олія.
86х87 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Tchegodar V.
Kyiv’s land.
1980.
Oil on canvas.
5000-7000

Че одар Василь Дмитрович
(1918 - 1989) – раїнсь ий
живописець,
майстер
пейзаж та натюрморт .
Засл жений
х дожни
УРСР з 1982 р. Народився в
с. Червоний Яр Одесь ої обл.
У 1939 р. за інчив Пермсь е
х дожнє чилище. Навчався
в КХІ С. Гри ор’єва. Жив і
працював м. Києві.



155.
Хитрова Т.О.
Свято врожаю.
1960-і рр.
Полотно; олія.
129х179,5 см.
Підпис: знизу
ліворуч.

Khytrova T.
Harvest festival.
1960-th.
Oil on canvas.

Хитрова Тамара Оле сандрівна (1913 - 1991) – радянсь ий живописець,
засл жений х дожни У раїни. Член СХ СРСР. За інчила КХІ (1940 р.),
де вчилася О. Шов нен а, П. Воло идіна. Автор тематичних артин
і натюрмортів. Бере часть вистав ах: респ блі ансь их з 1945 р.,
всесоюзних з 1940 р., зар біжних з 1947 р. На ороджена медаллю,
Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1960 р.).

5000-8000



156.
Ко ан-Шац М.Б.
Сонячний день.
1970-і рр.
Полотно; олія.
72х135 см.
Підпис: знизу праворуч.
4000-6000

Kohan-Shats M.
Sunny day.
1970-th.
Oil on canvas.

Ко ан-Шац Матвій Борисович (1911 - 1989) – раїнсь ий
живописець, майстер пейзажно о живопис . Народився
м. Мо илів-Подільсь ий Вінниць ої обл. У 1935 р.
за інчив ОХІ, де навчався П. Воло идіна, Т. Фраєрмана
і О. Шов нен а. У 1939 р. – за інчив КХІ, де навчався
О. Шов нен а. Останнім часом роботи х дожни а
орист ються вели им попитом на х дожньом рин
У раїни. Жив і працював м. Києві.

157.
Лобода І.І.
Прибій.
1989 р.
Полотно; олія.
48х72 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.
Робота

Лобода Іван Іванович (нар. 1926) –
раїнсь ий живописець, портретист. Член НСХУ з 1962 р.
Засл жений х дожни УРСР з 1976 р. Один із найталановитіших та відомих портретистів на У раїні
2-ої пол. ХХ- о ст. Народився в с. Малі Крин и Полтавсь ої обл. У 1957 р. за інчив КХІ, де вчився
О. Шов нен а, В. П зир ова. Живе і працює в м. Івано-Фран івсь .



158.
Яровий С.К.
С еля Діва.
1984 р.
Картон; олія.
25х70 см.
Підпис і дата:
знизу праворуч.

Yarоvоy S.
Diva’s Rock.
1984.
Oil on cardboard.

Яровий Степан Калинович (1913 - 1988) –
раїнсь ий живописець,
пейзажист. Народився с. Барвін ове Хар івсь ої обл. З 1947 р. навчався в
ст дії “Все ох дожни ” Мос ві Б.Йо ансона. Працював ал зі пейзажно о
живопис . З 1958 р. – член Кримсь ої ор анізації СХ. Е спон вав свої твори
з 1940- о р. на обласних, респ блі ансь их, всесоюзних та персональних
вистав ах. Жив і працював м. Ялті.

2500-3500

159.
Цвєт ова В.П.
Ласпі.
1999.
Полотно; олія.
75х55 см.
Підпис:
знизу праворуч.
Tsvetkova V.
Laspі.
1999.
Oil on canvas.
3000-4000

Цвєт ова Валентина Петрівна (нар. 1917) – раїнсь ий живописець, майстер пейзаж та
натюрморт . НХУ з 1985 р. Народилася в м. Астрахань, Росія. У 1935 р. за інчила Астрахансь е
х дожнє чилище. На ороджена орденами та медалями. Працює в ал зі натюрморт і пейзаж .
Ба ато час проводить працюючи в Крим . Роботи В. Цвєт ової орист ються вели им
попитом серед оле ціонерів живопис ХХ- о ст.





12000-18000

Захаров Ф.З.
Прибій. 1970-ті рр.
Полотно; олія.
111х200 см.
Підпис: знизу ліворуч.

160.

Zakharov F.
A Surf.
1970-th.
Oil on canvas.

Захаров Федір Захарович (1919 - 1994) – живописець, майстер пейзаж та натюрморт .
Народився
с. Але сандровсь е Смоленсь ої обл. У 1943 -1950 рр. навчався в МХІ ім.
В. С рі ова ст дії А. Лент лова. У 1950 - 1953 рр. жив м. Сімферополі, ви ладав 1950 1951 рр. місцевом х дожньом чилищі, з 1953 р. – в м. Ялті. НХУ з 1978 р. Жив і працював
м. Ялті.

161.
Ма симен о М.А.
р. Тетерів.
1990-і рр.
Картон; олія.
40х50 см.
Підпис: на звороті.
Maksymenko N.
Teteriv River.
1990-th.
Oil on cardboard.
1700-3000

Ма симен о Ми ола Антонович (нар. 1924) - раїнсь ий живописець, майстер
пейзаж і натюрморт . НХУ з 1994 р., ла реат Державної премії ім. Т.Г. Шевчен а
(1994 р.) за серію робіт “Пейзажі У раїни”. На ороджений орденами та
медалями. Народився в с. Яроповичі Житомирсь ої обл. У 1941 - 1942 рр.
навчався в Х дожній ст дії Ма ніто орсь а. Брав ро и І. Грабаря. Працює
в ал зі стан ово о живопис , зо рема в жанрах пейзаж та натюрморт .
Живе і працює в м. Житомирі.

162.
Зарець ий В.І.
Пісня. 1960-і рр.
Папір; а варель, туш.
32х30 см.
Підпис: знизу
праворуч.
Zaretskyi V.
A Song. 1960-th.
Water colour,
ink on paper.
800-1500
Зарець ий
Ві тор
Іванович (1925 - 1990)
–
живописець, майстер пейзаж
та натюрморт . Народився
в м. Білопілля С мсь ої обл. В
1953 р. за інчив КХІ, де вчився
Г. Тітова, С. Гри ор’єва,
М. Шаронова. Працював ал зі
стан ово о та мон ментально о
живопис .
Один
з
наймайстерніших рис вальни ів
У раїни.Ор аніз вавсвоюст дію
малюн а
(1978 - 1985 рр.).
У 1994 р. В. Зарець о о б ло
відзначено Державною премією
ім. Т.Г. Шевчен а. У раїнсь а
АМ та СХУ встановили премію
ім. В. Зарець о о для молодих
х дожни ів. Твори знаходяться
в м зеях У раїни та світ . Жив



§¤«
"MJTPW.


#BCFOUTPW7

#BTPW:B
 
#BLIUFS

#F[VIMZJ%

#FLMFNJTIFWB*

#FSFIPWZJ0

#FTZFEJO4

#P[IJZ.

#PLTIBZ:
 
#PMEZSZFW7

#POEBSPWZDI"

#PSFUTLZJ"

#PSUOZLPW/

#SZVLWO7

#VEOJLPW0

#VSZBDIPL*

7MBTPW7
 
7PMPCVZFW:F
 
7PMTLZJ*

)BCEB7

)BWE[ZOTLZJ"

)FSVT#

)FSUT:V

)MVTIDIFOLP0

     )MVTIDIFOLP/
)MZVL)
 
)PSPCFUT1

)SZIPSZFW4

)VSJO7

%FZBL.

%SBIPNZSPWB/

%VEOZL4

%VTIFDILJO*

&MCFSU7

&SEFMJ*

:FIPSPW#

:FIPSPW:V

:FGZNFOLP7

;IF[IFS"


;BSFUTLZJ7
;BLIBSPW'
¢»ËÀÑ×ÅÃÄ 
   
;WZF[EPW:F
¢»Ð»ËÉ½¯¢ 
 
;PSZB)
¢½Â¿É½ © 
 
,BSBLIBO/
¢ÉËÚ


,BTITIBZ"
¤»Ë»Ð»È§ 

,MZNFOLP'
¥»ÓÓ»Ä§ 
 
,PCZMFOLPW.
¥ÆÃÇÀÈÅÉ¯¯ 

,PWBMFWTLZJ1
¥É¼ÃÆÀÈÅÉ½§

,PIBO4IBUT.
¥É½»ÆÀ½Ì×ÅÃÄª©

,PMPNPZUTFW1
¥É¾»È³»Ñ§

,PMPTPWTLZJ)
¥ÉÆÉÇÉÄÑÀ½ª§

,POPWBMZVL'
¥ÉÆÉÌÉ½Ì×ÅÃÄ¬

,POPOFOLP/
¥ÉÈÉ½»ÆÙÅ¯¢

,POUSBUPWZDI&
¥ÉÈÉÈÀÈÅÉ¨ 

,PUTLB"
¥ÉÈÍË»ÍÉ½ÃÒ «

,SZDIFWTLZJ'
¥ÉÑÅ»

 
,SVDIBLPW4
¥ËÃÒÀ½Ì×ÅÃÄ¯

-FQFUZDI/
¥ËÎÒ»ÅÉ½¬  
-PCPEB*
¥ÀÊÀÍÃÒ§§  
-PNZLJO,
¦É¼É¿»


.BLTZNFOLP/
¦ÉÇÃÅÈ¥§ 

.BMZTIFW)
¦»ÅÌÃÇÀÈÅÉ§
  
.BMZTIFW.
§»ÆÃÓÀ½¤  
.BMUTFW/
§»ÆÃÓÀ½§  

§»Æ×ÑÀ½§©   
ÆÌÉ½§© 
»¼ÀÈÑÉ½ 
»ÌÉ½º©

»ÐÍÀË 

ÀÂÎ¾ÆÃÄ 
ÀÅÆÀÇÓÀ½»§
ÀËÀ¾É½ÃÄ© 
ÀÌ¿È¬¯ 
ÉÁÄ§§

ÉÅÓ»Ä¤¤ 
ÉÆ¿ÃË½¬ 
ÉÈ¿»ËÉ½ÃÒ§
ÉËÀÑ×ÅÃÄ 
ÉËÍÈÃÅÉ½§¯
ËÙÅ½È¬ 
Î¿ÈÅÉ½© 
ÎËÚÒÉÅ§ 
Æ»ÌÉ½

ÉÆÉ¼Î½  
ÉÆ×Ì×ÅÃÄ

»¼¿»

»½¿ÂÃÈÌ×ÅÃÄ¬
ÀËÎÌ¬

ÀËÑ¹

ÆÎÔÀÈÅÉ©§ 
ÆÎÔÀÈÅÉ§ª 
ÆÙÅ§

ÉËÉ¼ÀÑ×ª§ 
ËÃ¾ÉËo½¬© 
ÎËÈ

ÀÚÅ§§

Ë»¾ÉÇÃËÉ½»¨¬
Î¿ÈÃÅ¬

ÎÓÀÒÅÈ

Æ×¼ÀËÍ 
Ë¿ÀÆ§

¾ÉËÉ½¥

¾ÉËÉ½¹§ 
ÏÃÇÀÈÅÉ 
ÀÁÀË§ 

§»È»ÄÆÉ¯¯ 
§»ËÍÉÈ© 
§»ÌVÅ

§ÆÆË

§ËÉÓÈÃÒÀÈÅÉ
§ËÉÓÈÃÒÀÈÅÉªª
§ÉËÉÂÉ½¨

§ÎË»½ÄÉ½¦ 
§»ÎÇÉ½»¬ 
¨À¿ÉÓÉ½ÀÈÅÉ¯
¨ÀÊÃÄÊÃ½É 
¨Æ×ÐÉ½§ 
©ËÆÉ½§

©ÌÀÍÀÈÅÉ¬ 
©ÃÌÀÇÌ×ÅÃÄ©©
ªÀÍË»ÓÀ½Ì×ÅÃÄ¬
ªÀÍËÉ½

ªÀÍËÉ½ª

ª»ÊÉÊÉËÍ¨ 
«ÚÌÈÚÈÌ×ÅÃÄ§©
«ÂÈÅ§§ 
«»¼»¿ÃÓª  
¬»½ÀÈÀÑ×¨ 
¬À½»ÌÍ×ÚÈÉ½
¬ÀÆ×Ì×ÅÃÄ«¹
¬Ë¾À½»¨© 
¬Ë¾À½§© 
¬ÉÑÅÉ½§ 
¬ÃÆ×½ÀËÌ½»È¥
¬ÃÈ¾»½Ì×ÅÃÄ
¬Æ×ÉÍ»ª

¬Í»¿ÈÃÅ

¬ÍÉÆÚËÀÈÅÉª¥
¬ÍËÀÆ×ÈÃÅÉ½
¬ÍËÀÇÌ×ÅÃÄ© 
¬ÍËÆÉ½¹ 
¬ÎÆÃÇÀÈÅÉª¬ 
¬ÎÐÉËÎÅÃÐ 
¬Å»ÒÀÈÅÉ § 
ÉÆÉÒÅÉ

ËÉÐÃÇÀÈÅÉ¥
ÎËÉ½Ì×ÅÃÄ§¬
ÙÐ»

¯ÃÁÈÚÅ

°ÃÇÃÒ¹

°ÃÍËÉ½» 
°ËÎÔ

°½ÍÅÉ½»ª 
±»ÎÌ¨

²À¾É¿»Ë 
²ÀËÈÚ½Ì×ÅÃÄ
²ÃÒÅ»È¦

²»ÊÉ½»ÆÉ½¬ 
³»ËÄ

³»ÐË»Ä 
³À½ÒÀÈÅÉ§§
³ÀÆÙÍÉ§ 
³ÃÓÅÈ

³ÃÓÅÉ¬¯ 
³ÉÆÍÀÌ¢

³Ê»ÅÉ½Ì×ÅÃÄ
³ÍÆ×Ç»È¨ 
³ÎÆ×¾»§

¹ÅÎ¼ÀÅ¥

ºËÉ½ÃÄ¬¥


.BOBZMP'


 .BSUPO"

 .BTZL7
.JMMZFS7

.SPTIOZDIFOLP*

.SPTIOZDIFOLP1

.PSP[PW/

.ZSBWZPW7

/BVNPWB5

/FEPTIPWFOLP'

/FQZJQZWP7

0MLIPW7

0SMPW/

0TFUFOLP7

1ZTFNTLZJ0

1FUSBTIFWTLZJ4
 
1FUSPW7

1FUSPW)

3BQPQPSU#

 3ZBTOZBOTLZJ§
3JF[OJL/
 
4BCBEZTI1
 
4BWFOFUT)
 
4FWBTUJBOPW7

4FMTLZJ3

4ZFSIFZFWB/

4ZFSIFZFW/
 
4PUTLPW0

4JMWFSTWBO"

4ZOIBZJWTLZJ7
 
4MJPUB1

4UBEOZL7

4UPMÎBSFOLP1

4USFMOZLPW7

4USFNTLZJ"

4USZFMPW"

4VMZNFOLP1

4VLIPSVLÎI"
 
5LBDIFOLP:F
 
5PMPDILP7

5SPLIZNFOLP,
 
5VSPWTLZJ.

5ZVLIB*

,IV[IOJBL/

,IZNZDI:V

,IZUSPWB5

,ISVTIDI7

5TWZFULPWB7
 
5DIBVT7

5DIFIPEBS7
 
$IFSOZBWTLZJ)

5DIZDILBO-

4IBQPWBMPW4

4IBSJZ"


4IBLISBZ"
4IFWDIFOLP/

4IFMZVUP/

4IZTILJO*

4IZTILP4

4IPMUFT;
  
4IQBLPWTLZJ7

4IUJMNBO*

4IVMHB*

:BLVCFL,

:BSPWPZ4

 

¥¹§¨¬¬¨¤

