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1
ІВАН АЙВАЗОВСЬКИЙ

2
(1817-1990)

«Паровий фрегат в місячну ніч»,
остання чверть ХІХ ст.
Картон, олія
10 х 15 см
Підпис знизу праворуч

30 000 – 40 000

4

Айвазовський Іван (1817-1900) — видатний український художник-мариніст та
баталіст вірменського походження. Окрім слави художника, відомий також як
колекціонер, меценат, живописець Головного морського штабу, академік, професор
та почесний член Імператорської академії мистецтв, почесний член академій
мистецтв в Амстердамі, Римі, Парижі, Флоренції та Штутгарті. Народився у м.
Феодосія. У дитинстві найбільшою радістю для нього було малювати самоварним
вугіллям на стінах будинків. Цей «настінний живопис» помітив архітектор Яків
Кох, який подарував Івану перші олівці і папір. Першим вчителем малювання був
художник з німецьких колоністів Йоганн Людвиг Гросс. Навчався у Петербурзькій
АМ (1833—1837). Творчі подорожі у Рим, Неаполь, Сорренто, Венецію, Париж,
Лондон, Амстердам, Стамбул (1840-1845). Оселився у Феодосії, збудував будинок та
майстерню, влаштовував благодійні виставки. У 1880 році заснував картинну галерею,
яка наразі названа на його честь. Академік та почесний член Петербурзької АМ
(з 1844). Член Товариства південноросійських художників в Одесі (з 1894). Окрім
морської тематики працював також і в інших жанрах живопису: від анімалізму та
портрету (автопортрету) до релігійного[pl] та міфологічного живопису. Є автором
понад 6000 різних творів. Його полотна прикрашають музеї та приватні зібрання по
всьому світу. За понад шістдесят років творчої кар'єри Айвазовський брав участь у
більш як 120-ти художніх виставках, понад половина з яких були персональними.

СЕРГІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ

(1854-1917)

«Верховий», 1890-і
Картон, олія
19 х 27 см
П Р О В Е Н А Н С : Колекція українського поета
Максима Рильського

20 000 – 25 000

Васильківський Сергій Іванович (18541917) – живописець. Народився в м. Ізюм,
Харківська обл. Навчався в Художній школі
Д. Безперчого і М. Раневської-Іванової
у Харкові. Навчався в Петербурзькій АМ
у М. Клодта і В. Орловського (з 1876).
Отримав велику золоту медаль і звання
класного художника 1-го ступеня (1885).
Пенсіонер АМ в Англії, Іспанії, Німеччині
та Італії (1886-1888). Жив та працював
у м. Харків (з 1888). Створив ряд ліричних
пейзажів України. Автор картин на історичну
та жанрову тематику. Роботи зберігаються
у ДТГ, ДРМ, НХМУ, Харківському ХМ
та багатьох інших.

Максим Рильський у своєму кабінеті. 1940-і.
Зверху у центрі, на стіні, робота «Верховий»
С. Васильківського.

5
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3
ЮХИМ ЧЕПЦОВ

4
(1874-1950)

«На селі», 1924
Картон, олія
30,5 х 41 см
Підпис і дата знизу праворуч

25 000 – 35 000

6

Юхим Чепцов (1874-1950) - російський і радянський живописець. Народився в с. Медвенка, Курська губернія.
Переїхав до Києва, де закінчив школу малювання при Києво-Печерській Лаврі. З 1895 року повернувся до
Петербурга. Займався в художній студії М. Тенишевой (1901-1904). Розписував церкву у Флоренції під керівництвом
професора Преображенського. Навчався в Петербурзькій АМ (1905-1911) у В. Савинського, Я. Ціонглінского,
В. Маковського. За картину «У доктора» отримав звання художника і право на закордонне відрядження (1911).
Відвідує музеї Берліна, Відня, Парижа, Флоренції, Риму, а потім поселяється на острові Капрі. За полотно «Капрі»
був премійований другою поїздкою до Італії, а також в Голландію і Бельгію. Після повернення жив у Петербурзі,
але на літо переїжджав на батьківщину в Медвенка, де робив численні натурні етюди та замальовки. Брав участь
у виставках Товариства ім. А. Куїнджі (1925-1930), і АХРР-АГР (1922-1932). Викладав в студії АГР (1926-1929),
в Ленінградському інституті живопису, скульптури та архітектури ВАХ (1933-1941), в Московському міському
педагогічному інституті (1945-1949). Працював в жанрі пейзажу і побутової картини. Заслужений діяч мистецтв
(1946). Твори зберігаються в численних музеях і приватних зібраннях Росії, України та інших країнах.

CESARE ROCCHEGGIANI (?)

(ХІХ СТ.)

«Площа святого Петра у Римі», 1860-і
Мармур, малахіт, італійська мікромозаїка
17 х 34 см

20 000 – 30 000

Чезаре Рокеджані (ХІХ ст.) – італійський художник. Про митця відомо дуже мало. Вивчення
його мозаїк дає змогу робити припущення, що Рокеджані працював в майстерні Мікеланджело
Барб'єрі. Чезаре створив кілька мозаїчних пластин використовуючи сюжет Барб'єрі: фонтан Пінціо,
що між Колізеєм та Базилікою Святого Петра у Римі. Нащадок династії мозаїчників, він був одним
з найуспішніших авторів мозаїк останньої чверті ХІХ ст. Художник безсумнівно пов'язаний з Лоренцо
Рокеджані, майстром ватиканської мозаїки, а Ніколо Рокеджані, вірогідно син Лоренцо, був головним
художником Ватикану. Збірка мозаїчних творів Рокеджані була виставлена на Столітній Міжнародній
виставці в Філадельфії (1876). Інше мозаїчне панно було показано на міжнародній виставці в Мельбурні
(1880). Величезна прямокутна мозаїка, що була створена для площі Святого Петра (Ватикан, 1879)
була продана на аукціоні Christie’s (2010) за $730 538. Інша робота з видом Римського Форуму, була
продана на Christie’s (2010) за $533 192. Роботи майстра зберігаються в колекції «Розалінде та Артур
Гілберт» в музеї Вікторіі та Альберта (Лондон) та в Британському музеї (Лондон).

7
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5
ДАВИД БУРЛЮК

6
(1882-1967)

«Композиція з Вавилонською блудницею», 1950-і
Полотно на картоні, олія
40 х 51 см
Підпис знизу праворуч

12 000 – 15 000

8

Бурлюк Давид (David Burliuk) (1882-1967) – український і російський живописець, графік,
поет, письменник, художній критик. Народився на хуторі Семиротівщина, Харківська обл.
Навчався в Казанському художньому училищі та ОХУ (1898-1901); Королівській академії
мистецтв у Мюнхені (1902-1903); ательє Ф. Кормона в Парижі (1904); МУЖСА (19111914). Працював в галузі книжкової графіки і театрально-декораційного мистецтва. Один
з лідерів російського авангарду і організаторів об’єднання «Бубновий валет» (1910). Член
та експонент низки московських художніх об’єднань і виставок (1906-1915). За визнанням
сучасників – «батько російського футуризму». Організатор групи футуристів «Гілея»
(1910-1913). Жив і працював у Казані, Одесі, Мюнхені, Парижі, Петербурзі, Москві, на Уралі.
Виїхав за кордон (1920). Помер в Нью-Йорку.

ДАВИД БУРЛЮК

(1882-1967)

«Соняхи та лілії», 1950-і
Полотно на картоні, олія
60,5 х 45,5 см
Підпис знизу праворуч

15 000 – 20 000

9
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7
АНДРІЙ КОЦКА

8
(1911-1987)

«На Верховині», 1970-і
Полотно, олія
55 х 47,5 см
Підпис знизу праворуч

5 000 – 7 000

10

Коцка Андрій (1911-1987) – український живописець. Народився
в м. Ужгород. Навчався в Ужгородській художній школі (1927‑1931)
у А. Ерделі та в Академії образотворчих мистецтв у Римі
(1940‑1942) у Ф. Ферраці. Член Товариства діячів образотворчого
мистецтва на Підкарпатській Русі (з 1933). Член-засновник
Закарпатської організації СХУ (1946). Викладач. Народний художник
УРСР (1982). Твори художника знаходяться у НХМУ, Третьяковській
галереї та ін. Учасник численних республіканських, міжнародних
і персональних виставок (з 1933). Твори А. Коцки оригінальні за
стилем і мають бездоганний колорит. Жив і працював у м. Ужгород.

ЙОСИП БОКШАЙ

(1891-1975)

«Церква в селі Гусний», 1968
Полотно, олія
73 х 94 см
Підпис і дата знизу праворуч

15 000 – 20 000

Бокшай Йосип (1891-1975) – український живописець, педагог. Народився в с. Кобилецька Поляна,
Закарпатська обл. Автор пейзажів, релігійних композицій, портретів, натюрмортів. Народний художник СРСР
(1963), член-кореспондент АМ СРСР (1958). Навчався у Будапешті в Академії образотворчих мистецтв (19101914) у І. Ревеса. Працював у м. Ужгород (з 1918). Разом з А. Ерделі організував першу виставку закарпатських
художників (1921), відкрив Ужгородську художню школу (1927), ініціатор створення Товариства діячів
образотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі (1931). Викладав в Ужгородському училищі прикладного
мистецтва (1945-1957) та у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва (1951-1957). Жив
і працював у м. Ужгород. За вагомі досягнення у популяризації образотворчого мистецтва закарпатського краю
у 1990 році художньому музею Ужгорода присвоюється ім’я корифея закарпатської школи живопису, відтепер
він носить назву – Закарпатський обласний художній музей імені Й. Бокшая.

11
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9
МАРІЯ ПРИМАЧЕНКО

10
(1909-1997)

«Єжак Зловив Гадьуку», 1993
Папір, гуаш
44 х 60 см
Підпис знизу праворуч

6 000 – 8 000

Примаченко Марія (1908-1997) – українська майстриня народного декоративного розпису. Заслужений
діяч мистецтв УРСР (1970), Лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1966). Народний художник
УРСР (1988). Орнаментальні композиції Примаченко застосовує в настінних розписах, вишивках, кераміці,
в ілюструванні дитячих казок. Примаченко використовує традиційні для української орнаментики рослинні
й тваринні мотиви. Твори зберігаються в музеях України та світу. Твори М. Примаченко надають вагомості
кожній колекції.

ТЕТЯНА ЯБЛОНСЬКА

(1917-2005)

«Старі верби», 1975
Полотно, олія
56 х 46,5 см
Підпис і дата знизу праворуч
П Р О В Е Н А Н С : Колекція українського
письменника Павла Загребельного

Яблонська Тетяна (1917-2005) – український живописець, майстер пейзажного
живопису. Закінчила КХІ (1941), де навчалася у Ф. Кричевського. Працювала
у галузі станкового та монументально-декоративного живопису, станкової
графіки. Брала участь у виставках: республіканських (з 1945), всесоюзних
(з 1938), зарубіжних (з 1951). Чисельні персональні виставки в СРСР та
за кордоном (з 1940). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1951). Народний
художник УРСР (1960). Член-кореспондент АМ СРСР (1953). Професор
(1967). Лауреат державних премій УРСР. Нагороджена орденом трудового
Червоного Прапора, бронзовою медаллю міжнародної виставки в Брюселі.

15 000 – 20 000
12

13
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Представлена робота експонувалася
на виставці М. Глущенка (Київ, 1976)
та опублікована в одноіменному
каталозі та на листівках.

11
СЕРГІЙ ШИШКО

12
(1911-1997)

«Пожовтілі дуби», 1965
Полотно, олія
80 х 100 см
Підпис і дата знизу праворуч

30 000 – 40 000

14

Шишко Сергій (1911-1997) – український живописець. Народився в м. Носівка, Чернігівська обл. Його твори
вирізняються високою майстерністю і вишуканим колоритом. Навчався в КХІ (1929-1933) у студії під
керівництвом Ф. Кричевського, Всеросійській АМ в м. Ленінград (1936-1943) у педагога Б. Йогансона.
У своїй творчості С. Шишко продовжував та розвивав традиції класиків українського пейзажу. Автор серії
пейзажів м. Києва та його околиць. Народний художник СРСР (1974). Лауреат Державної премії УРСР
ім. Т. Шевченка (1982). Твори художника зберігаються в усіх музеях України та в багатьох музеях за кордоном.

МИКОЛА ГЛУЩЕНКО

(1901-1977)

«Відпочинок», 1973
Полотно, олія
80 х 100 см
П Р О В Е Н А Н С : Колекція українського

Глущенко Микола (1901-1977) – український живописець. Закінчив Берлінську вищу школу образотворчого
мистецтва у Шарлоттенбурзі (1924). Жив за кордоном – у Франції та Іспанії (до 1936). Виставлявся на
«Осінньому салоні» та «Салоні Незалежних». Влаштував персональні виставки у Парижі, Мілані, Бухаресті,
Празі, Стокгольмі, Римі (за життя відбулося 32 персональні виставки). Викладав у КХШ, професор
КХІ (1939). Народний художник України (1944), лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка.
Один з найвідоміших українських художників.

письменника Павла Загребельного

35 000 – 45 000
15

CLASSIC & CONTEMPORARY ART / 1 грудня 2020

13
МИКОЛА МАКСИМЕНКО
«Пижмо», 1999
Полотно, олія
81 x 110 см
Підпис і дата знизу праворуч

8 000 – 12 000

16

14
(1924-2016)

П У Б Л І К А Ц І Я Р О Б О Т И : Книга «Класичний живопис Максименко» (Київ, 2007, с. 216)

Максименко Микола Антонович (1924-2016) – український живописець, майстер пейзажу
та натюрморту. Народився в с. Яроповичі, Житомирська обл. Навчався в Художній студії
Магнітогорська (1941-1942). Брав уроки у І. Грабаря. Нагороджений орденами і медалями. Працював
в галузі станкового живопису, в жанрах пейзажу та натюрморту. Народний художник України (1994),
лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка за серію робіт «Пейзажі України» (1994). Твори художника
зберігаються у більш ніж 30 музеях України, а також у приватних збірках усього світу. Жив і працював
у м. Житомир.

ТЕТЯНА ЯБЛОНСЬКА

(1917-2005)

«Пізня осінь», 1979
Полотно, олія
40 х 50,5 см
Підпис і дата знизу ліворуч
П Р О В Е Н А Н С : Колекція українського
письменника Павла Загребельного

15 000 – 20 000

Яблонська Тетяна (1917-2005) – український живописець,
майстер пейзажного живопису. Закінчила КХІ (1941), де навчалася
у Ф. Кричевського. Працювала у галузі станкового та монументальнодекоративного живопису, станкової графіки. Брала участь у виставках:
республіканських (з 1945), всесоюзних (з 1938), зарубіжних (з 1951).
Чисельні персональні виставки в СРСР та за кордоном (з 1940).
Заслужений діяч мистецтв УРСР (1951). Народний художник УРСР (1960).
Член-кореспондент АМ СРСР (1953). Професор (1967). Лауреат
державних премій УРСР. Нагороджена орденом трудового Червоного
Прапора, бронзовою медаллю міжнародної виставки в Брюселі.

17
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МАЙЯ ЗАРЕЦЬКА-ГРИГОР’ЄВА

(1933-2001)

«Клан Григор’євих», 1980-і
Картон, колаж, змішана техніка
40,5 х 58 см
Підпис і дата на звороті

2 000 – 3 000
П У Б Л І К А Ц І Я Р О Б О Т И : Книга «КОНТРКУЛЬТУРА. Графіка "неформальних академіків" 1950-80-х» (Київ, 2017, с. 15)

Зарецька-Григор’єва (Нечипоренко) Майя (1933-2001) – український
живописець. Закінчила КХІ (1958), де вчилась у С. Григор’єва, М. Іванова,
М. Хмелька. Брала участь у республіканських виставках (з 1965),
всесоюзних (з 1967). Друга дружина В. Зарецького. Твори художниці
зберігаються в музеях України та приватних збірках Європи.

1.

Молодчиков Сергій Дмитрович – художник

2.

Молодчиков Тимофій – дитина художника

3.

Молодчикова Анастасія – дитина художника

4.

Молодчиков Платон – дитина художника

5.

Зарецький Віктор Іванович – художник

6.

Зарецький Олексій Вікторович – мистецтвознавець, культуролог

7.

Зарецька-Григор’єва Майя – художник

8.

Гуцу Леонардо – художник

16

9.

Гуцу-Нечипоренко Ольга – графік, співачка

ВІКТОР ЗАРЕЦЬКИЙ

10. Зарецька Ольга – дружина Олексія Зарецького

«Весна прийшла», 1988

11. Наталка – донька Ольги Зарецької

Полотно, олія
73,5 х 93 см
Підпис знизу праворуч

12. Григор’єва Любов Ігнатівна – дружина художника
13. Григор’єв Сергій Олексійович – художник
14. Нечипоренко Олена – художниця

18

25 000 – 35 000

(1925-1990)

Представлена робота експонувалася на багатьох виставках В. Зарецького та опублікована у чисельних
книгах та каталогах.
Зарецький Віктор (1925-1990) – український живописець, майстер пейзажу та жанрової картини.
Народився в м. Білопілля, Сумська обл. Закінчив КХІ, де навчався у Г. Титова, С. Григор’єва, М. Шаронова
(1953). Працював у галузі станкового та монументального живопису. Один з наймайстерніших
рисувальників України. Організував свою студію малюнку (1978-1985). В. Зарецького було відзначено
Державною премією ім. Т. Шевченка (1994). НАОМА та СХУ встановили премію ім. В. Зарецького для
молодих художників. Твори знаходяться в музеях України та світу. Жив та працював в м. Київ.

19
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ВІКТОР ЗАРЕЦЬКИЙ

18
(1925-1990)

«Золоті сонця», 1989
Полотно, олія, колаж
60 х 50 см
Підпис і дата знизу праворуч
П Р О В Е Н А Н С : Колекція українського
письменника Олеся Гончара

10 000 – 15 000
20

Зарецький Віктор (1925-1990) – український живописець,
майстер пейзажу та жанрової картини. Народився в м. Білопілля,
Сумська обл. Закінчив КХІ, де навчався у Г. Титова, С. Григор’єва,
М. Шаронова (1953). Працював у галузі станкового та
монументального живопису. Один з наймайстерніших
рисувальників України. Організував свою студію малюнку
(1978‑1985). В. Зарецького було відзначено Державною премією
ім. Т. Шевченка (1994). НАОМА та СХУ встановили премію
ім. В. Зарецького для молодих художників. Твори знаходяться
в музеях України та світу. Жив та працював в м. Київ.

ГРИГОРІЙ ГАВРИЛЕНКО
«Відпочинок», 1980
Папір, кольорові олівці
49 х 61 см
Підпис знизу ліворуч, дата праворуч

(1927-1984)

Гавриленко Григорій Іванович (1927-1984) – український художник, графік,
майстер книжкової ілюстрації. Представник українського авангардного мистецтва,
шестидесятник. Народився у с. Холопкове (нині Перемога), Глухівський р-н,
Сумська обл. Закінчив Київський державний інститут (1955). Учасник всесоюзних
та республіканських виставок книг, малюнка, акварелі, живопису (з 1955). В останні
роки життя багато працював у техніці кольорової ліногравюри. Помер у м. Київ.

5 000 – 7 000

21
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ІВАН МАРЧУК

20
(Н. 1936)

(Н. 1936)

«Осяяні хати місячним світлом», 1983

«Осінь», 1994

Картон, темпера
40 х 30 см
Підпис і дата знизу праворуч
П Р О В Е Н А Н С : Колекція українського письменника Олеся Гончара

Картон, темпера
70 х 80 см
Підпис і дата знизу праворуч

15 000 – 20 000
22

ІВАН МАРЧУК

Марчук Іван (нар. 1936) – український живописець. Закінчив Львівське училище прикладного мистецтва
ім. І. Труша (1956), Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва ім. Р. Сельського (1965).
Член НСХУ (1988). Заслужений художник України (1996). Лауреат Національної. премії України ім. Т. Шевченка
(1997). Народний художник України (2002). Член «Золотої гільдії» Міжнародної академії сучасного мистецтва у Римі.
За версією британського видання The Daily Telegraph Іван Марчук увійшов до 100 найвидатніших діячів нашого часу.
Понад 60 персональних виставок по всьому світу (1979-2009). Роботи знаходяться в музеях п’яти континентів світу.

40 000 – 50 000

23
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ТЕТЯНА ГОЛЕМБІЄВСЬКА
Із серії «Мій сад», 2005
Полотно, олія
80 х 60 см
Підпис і дата знизу ліворуч

4 000 – 5 000

24

22
(1936-2018)

Голембієвська Тетяна (1936-2018) – український живописець. Закінчила КХІ (1962), де навчалась
у В. Костецького, К. Трохименка і С. Григор’єва. Професор КХІ (1984). Народний художник
УРСР (1986). Член-кореспондент АМ СРСР (1988). Лауреат Республіканської комсомольської
премії ім. М. Островського (1968). Дійсний член Національної АМ України (1997), академік. Працює
в галузі станкового живопису. Майстриня пейзажу, натюрморту та жанрового живопису.

МИХАЙЛО ДЕЯК

(Н. 1984)

«Сині дерева», 2008
Полотно, олія
100 х 120 см
Підпис знизу праворуч

6 000 – 8 000

Деяк Михайло (нар. 1984) – український художник. Народився в с. Золотарьово, Закарпатська обл. Навчався
в Ужгородському коледжі мистецтв ім. А. Ерделі (1999-2003) під керівництвом В. Микити. Закінчив НАОМА
у майстерні професора В. Забашти у старшого викладача І. Мельничука. Художник веде активну виставкову
діяльність та продається на аукціонах в Україні та за кордоном. За версією видання Art Investment Михайло
Деяк потрапив у ТОП 20 молодих сучасних художників країн СНД, та посів 7 місце серед найперспективніших
художників України за версією Forbes Ukraine. Київська галерея Voloshyn Gallery представила Україну персональною
виставкою М. Деяка на міжнародному арт-ярмарку SCOPE Basel (2016). Картини художника було закуплено
Міністерством Культури України (7 робіт). Роботи знаходяться у фондах НХМУ та приватних колекціях України,
Канади, США, Великобританії, Франції, Швейцарії, Угорщини, Китаю. Михайло Деяк представляє молоде покоління
сучасних українських художників. Він працює на межі неоекспресіонізму і мінімалізму, експериментує з матеріалами,
працюючи зі склом та металом, а також досконало володіє усіма техніками живопису. Живе та працює в м. Київ.

25

CLASSIC & CONTEMPORARY ART / 1 грудня 2020

23
ОЛЕКСАНДРА РУБАН
«Інтуїція», 2020
Бронза, нержавіюча сталь
94 х 66 х 42 см
Підпис і дата на основі
Тираж: 1/3

(Н. 1956)

Рубан Олександра (нар. 1956) – український скульптор. Народилась в м. Київ в сім'ї відомого скульптораанімаліста Юрія Рубана. Навчалась у Республіканській художній середній школі на відділенні скульптури
(1968-1974). Вищу освіту отримала у Київському художньому інституті на факультеті скульптури, де
її викладачами були І. Макогон, В. Швецов, В. Бородай (1975-1981). Брала участь у Республіканських
та Всесоюзних виставках (з 1978), з 1990 року експонується на міжнародних салонах і виставках. Член
НСХУ (1985), Заслужений художник України (2017). Роботи знаходяться в 14 музеях світу, приватних
колекціях України, Францiї, Швеції, Англiї, Німеччини, США, Iзраїлю та Швейцарiї.

10 000 – 15 000

24
ІГОР ГУСЄВ

(Н. 1970)

«Гусєв-Куїнджі-Трансмузеум», 2018
Полотно, олія
93,5 х 122,5 см
Підпис і дата на звороті

7 000 – 10 000

26

Гусєв Ігор (нар. 1970) – український художник, фото
і відео художник, автор перформансів, об’єктів,
інсталяцій, поет, рок-музикант, куратор. Закінчив
Одеське художнє училище ім. М. Грекова (1991).
Учасник багатьох виставок та проектів в Україні та
закордоном. Живе і працює в м. Одеса.
Представлена робота була центральним твором
на проєкті «Гусєв-Куїнджі-Трансмузеум»
(Одеський художній музей, 2018).

27
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АНАТОЛІЙ ГАНКЕВИЧ
«Guys», 2015
Полотно, олія
130 х 100 см
Підпис і дата на звороті

12 000 – 15 000
28

26
(Н. 1965)

Анатолій Ганкевич народився у 1965 році в м. Одеса.
Відвідував курси при Державному центрі сучасного
мистецтва на Якиманці, брав приватні уроки живопису.
Персональні виставки не одноразово проходили
в Москві, Києві, Одесі. Твори художника знаходяться
в Державному Російському музеї, а також у багатьох
приватних колекціях Європи.

ОЛЕКСАНДР СУХОЛІТ
«Мати з дитиною», 1987
Гіпс, рельєф
50,5 х 43,5 см
Підпис і дата на звороті

5 000 – 7 000

(Н. 1960)

Сухоліт Олександр (нар. 1960) – український скульптор, художник, графік, автор інсталяцій. Народився
у с. Чорнотичі, Чернігівська обл. Закінчив Ужгородське училище декоративно-прикладного мистецтва (1979),
Київський державний художній інститут, відділення скульптури (1986). Твори художника зберігаються
в музеях України (Державний музей образотворчого мистецтва, Київ; Державний музей російського
мистецтва, Київ; Державний музей книги і друкарства, Київ; Національний музей історії Києва; Державний
музей образотворчого мистецтва, Харків; Державний музей сучасного образотворчого мистецтва,
Хмельницький та ін.), за кордоном (Tama Art University Museum, Токіо, Японія; «Ветінг Галері», Оденсе,
Данія; Міський музей міста Вараджін, Хорватія) та приватних збірках усього світу. Живе і працює у м. Київ.

29
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27
ВАЛЕРІЯ ТРУБІНА

(Н. 1966)

«Камелія в склянці», 2019
Полотно, олія
102 х 83 см
Підпис знизу праворуч

5 000 – 7 000
30

Трубіна Валерія (нар. 1966) – художник-живописець, графік. Народилася в м. Луганськ. Навчалася в Луганському
художньому училищі (1981-1985). Закінчила Київський державний художній інститут (1989). Член творчої групи
«Паризька комуна». Живе і працює в США (з 1994). Роботи Трубіної знаходяться у Державній Третьяковській
галереї (Москва), Національному музеї Київська картинна галерея, Національному художньому музеї України,
інших музеях України та приватних збірках Європи та США. Живе та працює в США.

НАЗАР БІЛИК

(Н. 1979)

Із серії «Простір навколо», 2019
H – 58 см
Полімерні матеріали, фарба
Тираж: 4/10

Білик Назар (нар. 1979) – український скульптор. Народився в м. Львів. Закінчив Інститут декоративноприкладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука (1999); Національну академію образотворчого
мистецтва і архітектури (2005) та аспірантуру (2008). Член НСХУ. Викладач НАОМА (2005-2019). Учасник
численних виставок та проектів (з 2001). Переможець багатьох конкурсів, трієнале скульптури, фестивалів.
Експериментує з об’ємами та формами класичної круглої скульптури. Поєднуючи різні матеріали досягає
виразних художніх ефектів. Живе та працює в м. Київ.

15 000 – 20 000

31
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ЄВГЕН ПЕТРОВ

30
(Н. 1972)

«Сінокос» із серії «Левітація», 2018
Папір, акварель
50,5 х 75 см
Підпис і дата знизу праворуч

3 500 – 4 500
32

Петров Євген (нар. 1972) – український графік, художник, автор об’єктів.
Народився в м. Херсон. Закінчив Одеське державне художнє училище
ім. М. Грекова (1994); Міжнародну академію мистецтв в Одесі (1996).
Постійний учасник виставок і проектів у галереї «ЦЕХ». Живе та працює
в м. Одеса.

МИКОЛА БІЛОУС

(Н. 1956)

«Пов’язка», 2019
Полотно, акрил
150 х 110 см
Підпис зверху по центру, дата знизу по центру

Білоус Микола (нар. 1956) – український художник. Народився в Київській обл. Закінчив
Кримське художнє училище ім. М. Самокиша (1982); Харківський художньо-промисловий
інститут (1987). Стажувався у вищій школі дизайну м. Галле (Німеччина). Викладав на кафедрі
дизайну архітектурного середовища та кафедрі художньої кераміки Полтавського Національного
технічного університету ім. Ю. Кондратюка (1988-1996). Живе та працює в м. Київ.

8 000 – 12 000
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ЄГОР ЗІГУРА

32
(Н. 1984)

(Н. 1981)

«Атлант», 2020

«Miner’s birth», 2018

Бронза, латунь, чавун, алюміній, скло
H – 100 см
Підпис і дата на основі
Тираж: 1/10

УФ-принт на пінокартоні, авторський барельєф
103 х 197 см
Друкований підпис по центру
Тираж: 2/3
Підпис і дата на звороті

6 000 – 8 000
Зігура Єгор (нар. 1984) – український скульптор. Народився у м. Дніпропетровськ. Закінчив
Державну художню середню школу ім. Т. Шевченка (2003); відділення скульптури Національної
академії образотворчого мистецтва та архітектури (2009). Асистент-стажист Національної академії
образотворчого мистецтва та архітектури (з 2010). Викладач малюнку та скульптури в університеті
ім. Карпенка-Карого у м. Київ (з 2011). Член Національної спілки художників України (2012). Постійний
учасник персональних та групових виставок, пленерів та симпозіумів (з 2006).

34

РОМАН МІНІН

6 000 – 8 000
Мінін Роман (нар. 1981) – український художник, фотограф, автор скульптур
та інсталяцій, стріт-артист. Народився в м. Димитров, Донецька обл. Закінчив
Харківське художнє училище (2002); Харківську академію дизайну і мистецтв,
кафедра монументального живопису, майстерня професора В. Гонтарова (2008).
Відомий живописними і графічними роботами на шахтарську тему, які неодноразово
експонувалися у різних художніх інституціях України та Росії. Живе і працює в м. Харків.
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АНДРІЙ ЛИПОВКА
«Велосипедист», 2019
Бронза, нержавіюча сталь
56 х 40 х 10 см
Підпис на основі
Тираж: 1/9

3 500 – 4 500
36

34
(Н. 1981)

Липовка Андрій (нар. 1981) – український скульптор. Народився в м. Київ. Син В. Липовки та О. Рубан.
Член НСХУ (2003). Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури (Київ, 2003;
викл. А. Гончар, Б. Лисенко, І. Макогон, В. Чепелик). Учасник всеукраїнських, міжнарордних художніх виставок
та симпозіумів від 1997. Персональні виставки – у Києві (2000, 2002), Москві (2001), Чанчуні (Китай), Пекіні
(обидві – 2003). Майстерно організовує складні, натуралістичні форми, анімалістичні композиції, використовує
нові матеріали, активний колір, шукає несподівані рішення та образи.

ЄВГЕН САМБОРСЬКИЙ
Без назви, 2020
Полотно, олія
140 х 90 см
Підпис і дата на звороті

2 000 – 3 000

(Н. 1984)

Самборський Євген (нар. 1984) – український художник. Народився в м. Івано-Франківськ.
Навчався в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету (2005). Отримав
стипендію польського Міністерства культури (2009, 2012). Переможець конкурсу МУХі (2012),
лауреат Першої спеціальної Премії PinchukArtCentre у складі Відкритої групи (2013), переможець
започаткованого Dymchuk Gallery «Open Call» для молодих українських художників (2017), номінант
Премії PinchukArtCentre (2018). Куратор Резиденції для художників в Івано-Франківську (2015)
та Міжнародного фестивалю актуального мистецтва Porto Franko (2018). Учасник численних
персональних і групових виставок, проектів в Україні та за кордоном (з 2003). Живе та працює в м. Київ.
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SMITH & WINKEN

SMITH & WINKEN

«Gemini», 2020

«Thrinax», 2020

Метал, папір, світло
H – 135 см
Тираж: 1/10

Метал, папір, світло
H – 186 / 210 см
Тираж: 1/15

20 000 – 25 000

20 000 – 25 000

Бюро «Smith & Winken» було засновано в 2020 році
в м. Дніпро. Засновники: Валерій Кузнєцов (decorkuznetsov,
народився в 1968, український дизайнер, автор об'єктів
та інсталяцій) та Otto Winken (австрійський винахідник
українського походження, народився в 1973). У 2020
була створена перша колекція endless movement.
Валерій Кузнєцов постійний учасник міжнародних та
національних конкурсів і виставок. Володар Reddot (2015,
2020), гран-прі року (2009, 2017). Серед виставок: Wow
Ukraine (2020), Maison & objet (2020), Dutch design week
(2017, 2018), Paris Design week (2017), LF Hannover (2006)
і багато інших. Роботи знаходяться в колекції музею
Ритвельда і в приватних колекціях по всьому світу.

38
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ
(НАДАЛІ – ПРАВИЛА)
ТЕРМІНИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ
У цих Правилах нижченаведені терміни мають наступні такі значення, якщо
іншого значення не буде зазначено безпосередньо в тексті:
АУКЦІОННИЙ ДІМ чи ОРГАНІЗАТОР – ТОВ «Аукціонний дім «ЗС», юридична
особа, що заснована та діє відповідно до законодавства України;
АУКЦІОНІСТ чи ЛІЦИТАТОР – особа, яка уклала з Організатором договір,
за яким уповноважена проводити процедуру Торгів Лотами та з метою їх
продажу через аукціон;
УЧАСНИК ТОРГІВ чи АУКЦІОНУ – дієздатна фізична чи юридична особа,
представлена на аукціоні самостійно або уповноваженим представником,
яка має намір запропонувати, пропонує чи намагається запропонувати ціну
на аукціоні, у всіх значеннях, та включає Покупця;
ПРОДАВЕЦЬ – фізична чи юридична особа (включаючи ї ї агента,
представника, іншого, ніж Аукціонний Дім), за договором з якою Організатор
від імені та в інтересах Продавця сприяє реалізації Лота на Торгах аукціону;
ПОКУПЕЦЬ – дієздатна фізична чи юридична особа, представлена на аукціоні
самостійно або уповноваженим представником, яка пропонує найвищу ціну,
прийняту Аукціоністом та включає довірителя особи коли бере участь в
торгах в якості представника (агента);
ЛОТ – твір мистецтва на даному аукціоні, що належить Продавцю за
договором з Організатором аукціону;
ТОРГИ – процедура визначення Продажної ціни Лота і конкретного
Покупця;
КРОК АУКЦІОНУ – величина, на яку Аукціоністом здійснюється підвищення
Стартової та кожної наступної ціни оголошеного Ліцитатором Лота. Його
розмір установлюється Організатором Аукціону на кожен Лот;
ТИХИЙ АУКЦІОН – торги, що відбуваються між Участниками аукціону у період
передаукціонної виставки;
КАТАЛОЖНА ЦІНА (ЕСТІМЕЙТ) – орієнтовна ринкова ціна Лоту за оцінкою
Аукціонного Дому, що зазначається у каталозі Аукціону;
СТАРТОВА ЦІНА – початкова ціна Лоту з якої Аукціоніст починає Торги,
узгоджена Організатором з Продавцем;
ЗАОЧНА ЦІНА – максимальна ціна, яку Покупець пропонує за Лот і вказує в
Заочній заявці, але не нижче Стартової ціни;
АУКЦІОННА ЦІНА – ціна, що перемогла в Торгах за Лот, оголошена
Аукціоністом після третього удару молотка, визначає ціну продажу, але не
включає Відсоток Покупця;
ВІДСОТОК ПОКУПЦЯ – комісійний збір Аукціонного Дому, який сплачує
Покупець Лоту додатково до Аукціонної ціни та який становить 10 (десять)
відсотків від Аукціонної ціни;
ПРОДАЖНА ЦІНА – ціна, за якою Лот продається Покупцеві, включаючи
Аукціонну ціну, запропоновану Покупцем за відповідний Лот та Відсоток
Покупця;
АВАНСОВА ЦІНА – ціна, яку сплачує Участник торгів під час реєстрації у
Аукціоні до початку торгів, та яка вираховується з Аукціонної ціни у випадку,
якщо Учасник торгів стає Покупцем. Авансова ціна становить 10% від
Стартової ціни Лоту.
Терміни вказані в вищезазначених пунктах можуть вживатися в однині і в
множині.

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1

Як Організатор, Аукціонний Дім діє в якості комісіонера для Продавця.
Договір купівлі-продажу укладається від імені та в інтересах Продавця.
Хоча, Аукціонний Дім може мати у власності Лот (в такому випадку
діє в якості Продавця) та/або може мати іншу юридичну чи фінансову
зацікавленість в Лоті.

1.2

Торги проводяться з метою продажу Організатором аукціону його
Учасникам виставлених на Торги Лотів.

1.3

За необхідності Організатор проводить експертизу для встановлення
автентичності та авторства предметів.

1.4

За бажанням Покупця лоту можуть бути проведенні додаткові
експертизи для встановлення автентичності та авторства предметів,
витрати на проведення яких сплачує Покупець.

1.5

Організатор забезпечує усім особам, які бажають прийняти участь
в аукціоні, можливість ознайомитися з виставленими Лотами на
передаукціонній виставці.

1.6

Учасники аукціону на підставі того, що вони не мали можливості
ознайомитись з Лотами до початку аукціону, не можуть висувати
претензії під час Торгів або при оплаті куплених Лотів.

1.7

Організатор має право на свій розсуд зняти з Торгів будь-який Лот
заявлений до продажу і зазначений в каталозі, без пояснення причини.
Зняття з Торгів може бути проведене як до початку так і під час
Торгів. Організатор зобов'язується повідомляти Покупців і Продавців
якомога раніше. Організатор не несе ніякої відповідальності перед
Учасниками аукціону за зняття з продажу будь-яких Лотів.

1.8

Ціни на виставлені Лоти зазначені в умовних одиницях (1 у. о. =
1 долар США). Всі розрахунки здійснюються в національній валюті
України (гривні) по середньокомерційному курсу долара США на день
розрахунку.

1.9

4.

ПОРЯДОК ТОРГІВ

4.1

У приміщенні, де відбуваються Торги мають право бути присутні:
Організатори аукціону, обслуговуючий персонал, зареєстровані
Покупці – фізичні особи, представники Покупців – юридичних та
фізичних осіб, а також особи, запрошені Організаторами аукціону.
Представники Покупців повинні мати доручення: представники
Покупців-фізичних осіб – нотаріально завірені, представники
Покупців-юридичних осіб – завірені печаткою підприємства.
Повноваження представників повинні бути пред’явлені при
реєстрації Покупця або перед початком Торгів. Покупці можуть бути
присутніми на Торгах у супроводі третіх осіб, які також повинні бути
зареєстровані.

Організатор не дає дозволу на вивіз за межі України творів мистецтва,
придбаних на аукціоні. Покупець особисто несе відповідальність за
отримання необхідних дозволів для вивозу, ввозу чи інших дозволів
щодо Лоту. Аукціонний Дім не робить жодних заяв і не надає жодних
гарантій щодо того, чи існують будь-які обмеження у ввозі чи ввозі
щодо Лоту. Відмова у наданні дозволу чи ліцензії не є підставою
анулювання чи відмови від договору купівлі-продажу чи затримці
сплати за Лот.
4.2

3.

ОРГАНІЗАТОР ТА УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ

2.1

Під час Торгів Організатор діє через Аукціоніста (Ліцитатора) та
Секретаря, в інший час через своїх законних представників.

2.2

Учасниками аукціону в якості Покупця можуть бути:

2.2.1 Повністю дієздатні фізичні особи;
2.2.2 Юридичні особи, та їх представники.
2.3

Для участі в Торгах усі особи повинні пройти реєстрацію. Особи, які
не пройшли реєстрацію, до участі в Аукціоні не допускаються.

2.4

При реєстрації Покупець зобов'язаний підписати Заяву про участь в
Аукціоні, про свою згоду виконувати ці Правила, про згоду внесення
Авансової ціни і про свою згоду з умовами договору купівлі-продажу
Лотів. Відмова підписання такої заяви є підставою для відмови в
реєстрації.

2.5

Аукціонний Дім має абсолютне право на власний розсуд відмовити
взяти участь в Аукціоні. Учасники повинні заповнити Заяву про участь
в Аукціоні та надати такі відомості і інформацію, які вимагаються
Аукціонним Домом. Учасники виступають від свого імені, якщо тільки
вони не отримали попередню письмову згоду Аукціонного Дому діяти
в якості представника (агента) іншої сторони. Учасники особисто
несуть відповідальність за пропозиції ціни на Аукціоні та несуть
солідарну відповідальність із своїм довірителем (принципалом), якщо
беруть участь в торгах в якості представника (агента).

2.6

Покупці, які зареєструвалися, отримують каталог і табличку з
реєстраційним номером, за яким вони беруть участь у Торгах.

2.7

Табличка з реєстраційним номером (далі табличка) Учасника аукціону є
доказом, що підтверджує право брати участь у Торгах. Покупці несуть
відповідальність за збереження своїх табличок з реєстраційними
номерами, виданих їм при вході в приміщення де проводяться Торги,
а також за дії третіх осіб, які ці особи проведуть з використанням
втрачених Покупцями табличок.

2.8

Про втрату таблички Покупці зобов’язані негайно повідомити
адміністрацію аукціону.

3.

ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АУКЦІОНУ ТА АУКЦІОННОГО
ДОМУ ЩОДО ЛОТІВ

3.1

Обізнаність Аукціонного Дому щодо кожного Лоту частково залежить
від інформації, наданої Аукціонному Дому Продавцем і Аукціонний Дім
не проводить вичерпної експертизи кожного Лоту. Учасники Аукціону
підтверджують цей факт та беруть відповідальність провести огляд
та вивчення, щоб бути переконаними стосовно Лотів, в яких вони
зацікавлені.
Кожен Лот, виставлений на продаж в Аукціонний Дім, доступний для
огляду Учасниками Аукціону до початку продажу. Аукціонний Дім
приймає пропозиції ціни (заявки) на Лот на основі того, що Учасники
(та незалежні експерти від їх імені, такою мірою, яка є належною,
беручи до уваги характер та цінність Лоту та власну експертизу
Учасника) повністю оглянули Лот до початку Торгів та переконалися в
стані Лоту та точності його опису.
Учасники Аукціону підтверджують, що багато Лотів є такого віку та
виду, що означає, що вони не в ідеальному стані. Всі Лоти, виставлені
на продаж у стані в якому вони перебувають в момент проведення
Аукціону (незалежно від того, чи присутні Учасники на Аукціоні). В
каталозі можуть бути зазначені конкретні недоліки Лоту, але Учасники
повинні мати на увазі, що Лоти можуть мати інші недоліки, які прямо
не зазначені в каталозі. Ілюстрації призначені для розпізнавання та не
надають повної інформації щодо фактичного стану Лоту.
Інформація, надана Учасникам стосовно будь-якого Лоту, включаючи
будь-яку оцінку, в письмовій чи усній формі, включаючи інформацію
в будь-якому каталозі, коментарях, оцінці не є свідченням факту а є
висловленням думки Аукціонного Дому. Не можна покладатися на
будь-яку оцінку як на передбачення ціни продажу чи вартості Лоту та
така оцінка може бути час від часу переглянута на розсуд Аукціонного
Дому.
Аукціонний Дім та Продавець не роблять жодних заяв і не надають
жодних гарантій стосовно того, чи охороняється той чи інший Лот
авторським правом і чи Покупець набуває авторських прав на будьякий Лот.
Враховуючи положення пп. 3.1–3.5 вище, Аукціонний Дім повинен
виявляти розумну обережність викладаючи чіткі твердження в описі,
що міститься в каталозі, що відповідають його ролі як Організатора
аукціону, щодо Лотів, продажу яких стосуються ці Правила та в світлі
інформації, наданої Продавцем Аукціонному Дому, освіченості та
технічних знань та загальноприйнятих думок відповідних експертів в
кожному випадку під час будь-якого чіткого викладу тверджень.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

У ході передаукціонної виставки Аукціонний дім може проводити
Тихий аукціон, в ході якого Учатники Аукціону повинні підписати Заяву
про участь в Аукціоні, про свою згоду виконувати ці Правила, про
згоду внесення Авансової ціни і про свою згоду з умовами договору
купівлі-продажу Лотів. Відмова підписання такої заяви є підставою для
відмови в реєстрації.

4.3

Аукціонний Дім радить Учасникам взяти участь в Торгах, проте
намагатиметься розмістити Заочну заявку, яка на думку Аукціонного
Дому є чіткою та отриманою до продажу Лоту.

4.4

Покупець, що бажає придбати будь-який виставлений Лот на аукціоні,
але не має можливості взяти участь у Торгах, може подати Заочну
заявку, де потрібно вказати номера Лотів, їх максимальні ціни та
укласти угоду з Організатором аукціону. Доручення подаються в
закритих конвертах, які відкриваються Аукціоністом перед початком
Торгів.

4.4.1 Організатор зобов’язується придбати вказані Лоти по найнижчій
можливій ціні. Дана послуга є конфіденційною і надається
безкоштовно.

5.3

За твори, що були куплені Покупцем на даному аукціоні, Покупцю
додатково потрібно сплатити Відсоток Покупця Організатору
аукціону.

5.4

Покупець може розрахуватися за куплені ним Лоти у такі способи:

5.4.1 готівкою. Гроші сплачуються в касу при здійсненні Покупки одразу або
в декілька етапів;
5.4.2 банківським переказом.
5.5

Якщо Покупець Лоту не розраховується одразу ж після Торгів, він
повинен внести заставу у розмірі 30% від Продажної ціни придбаних
Лотів та Відсоток Покупця Організатору аукціону та повністю
сплатити покупку у вказаний Організаторами термін (2 доби).
Право придбати ці твори залишається за Покупцем протягом 2 діб,
починаючи з дня проведення аукціону.

5.6

Якщо Покупець повністю не сплачує всю суму у зазначений термін,
застава та Авансова ціна не повертається, а твори переходять у
розпорядження Організаторів.

5.7

У випадку відмови від купівлі творів до закінчення зазначеного терміну,
Учаснику не повертається 30% від заставленої суми, яку він вніс.

5.8

У разі несвоєчасної оплати за куплені на Аукціоні Лоти Аукціонний Дім
анулює результат Аукціону з цього Лота.

5.9

Твір, що був придбаний на аукціоні, може безкоштовно зберігатися
у Організаторів (згідно побажання Покупця) протягом 2 діб з дати
проведення Торгів, якщо інший строк не домовлено з Організатором
Аукціону.

5.10 Придбані Лоти поверненню та обміну Організатору Аукціону не
підлягають.
5.11

Право власності на куплений Лот не переходить до того, як
Аукціонний Дім не отримав Продажну ціну за цей Лот.

5.12

За наявності, Заочні заявки та заявки по телефону надаються
як додаткові послуги без додаткової плати на ризик Учасника
та приймаються з розумною обережністю до інших обов’язків
Аукціонного Дому під час Аукціону; Таким чином, Аукціонний Дім не
бере на себе відповідальності за неучасть в торгах та нерозміщення
таких заявок. Може бути проведений запис заявок по телефону.

Покупці Лотів здійснюють вивезення Лотів із приміщення де
проводилися Торги, або іншого місця, визначеного Організатором
аукціону, самостійно та за власний рахунок протягом двох діб з дня
проведення Аукціону.

5.13

Всі упакування та транспортування проводяться на ризик Покупця.
Аукціонний Дім не несе відповідальності за дії чи бездіяльність третіх
осіб пакувальників та вантажовідправників.

4.6

Початок Торгів визначається моментом оголошення першого Лота,
а закінчення – оголошенням Аукціоніста після продажу останнього
Лота.

6.

4.7

Аукціоніст оголошує номер кожного Лота, його Стартову ціну та
Крок. Подальше підвищення ціни проводиться з кроком, який оголосив
Аукціоніст до наступного оголошення розміру нового кроку.

ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПЕРЕД ПОКУПЦЕМ

6.1

Ні Аукціонний Дім, ні Продавець:

4.4.2 Якщо ціни в Заочних заявках на однаковий Лот співпадають, то
перевага надається, тому хто зробив заявку раніше.
4.5

4.8

Організатор в особі Аукціоніста, має право на свій розсуд
встановлювати Стартову ціну та Крок, які він вважає прийнятними.

4.9

Аукціоніст має право на свій розсуд в будь-який час відхилити будьяку пропозицію ціни, зняти з торгів будь-який Лот, знову виставити
Лот на Торги, включаючи після удару молотка, якщо він вважає, що
може виникнути помилка чи спір та вчиняти інші дії, які він вважає
необхідними.

6.1.1 Не несуть відповідальності за будь-яку помилку чи упущення в
інформації наданої Учасникам Аукціонним Домом усно чи письмово,
неуважно чи іншим чином, окрім як зазначено в п. 3.6. вище;
6.1.2 не надає жодної гарантії Учасникам та виключають будь-які гарантії та
умови, що маються на увазі (окрім таких зобов’язань, що не можуть
бути виключені законом) окрім гарантій, прямо наданих Продавцем
Покупцю.

4.10 Торги проводяться шляхом підвищення ціни. Найвища ціна
відповідного Лота, яку називає Аукціоніст за вказівкою будь-якого з
Покупців, є Аукціонною ціною цього Лота.

6.1.3 не бере на себе відповідальність перед жодним Учасником стосовно
дій та бездіяльності (недбалих чи інших) аукціонного Дому стосовно
проведення Аукціону чи будь-якого питання щодо продажу будь- якого
Лоту.

4.11

Покупці підвищують ціни Лотів, підіймаючи свої таблички з номерами,
видані їм Організатором при реєстрації.

6.2

4.12

Покупець має право запропонувати свою ціну Лота, яка перевищує ціну,
названу Аукціоністом більше ніж на один крок. Подальше підвищення
ціни проводиться Аукціоністом з названої ціни, але з тим же кроком.

Аукціонний Дім несе відповідальність за будь-яке порушення цих
правил Продавцем лише у випадку, якщо Аукціонний Дім є власником
Лоту, запропонованого до продажу.

7.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

4.13

Покупець, який назвав Аукціонну ціну Лота вважається переможцем
Лоту. Лот вважається проданим після підписання договору купівліпродажу з Покупцем і проведення остаточних розрахунків за
придбаний Лот.

7.1

Організатори аукціону зобов’язуються зберігати в таємниці імена
Покупців та факти здійснення ними покупок Лотів, у тому числі
кількість та ціни придбаних Лотів.

4.14

Організатори мають право вимагати від Покупця негайного
підписання договору одразу ж після закінчення аукціону.

7.2

Правила аукціону є обов’язковими для виконання всіма особами, які
беруть участь в аукціоні.

4.15

Відео-, кіно-, та фотозйомка, а також аудіо запис у приміщенні,
де проводяться Торги, без попереднього письмового дозволу
Організатора заборонені.

7.3

Посилання осіб, які порушили ці Правила, на незнання цих Правил – до
уваги не приймаються.

7.4

4.16

Покупці та інші особи зобов’язані під час Торгів дотримуватися тиші,
утримуватися від жестів, які можуть бути розцінені Аукціоністом як
підвищення ціни, якщо тільки Покупець не має наміру підняти ціну.

Якщо будь-яке з положень цих Правил визнані недійсними з будь- яких
причин, інші положення зберігають свою чинність.

4.17

При порушенні присутніми особами порядку та тиші у приміщенні де
відбуваються Торги, Організатор має право вимагати від порушників
залишити приміщення Торгів.

4.18

До будь-якого післяаукціонного продажу Лотів, запропонованих до
продажу на Аукціоні, застосовуються ці Правила, як би такі Лоти були
б продані на Аукціоні.

5.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЛОТІВ

5.1

Відповідно до укладеного договору купівлі-продажу Покупець повинен
розрахуватись з Організатором аукціону – виплатити Продажну ціну
Лоту (Лотів), зазначену в договорі (або Протоколі аукціонної комісії).

5.2

Якщо не домовлено інше, Продажна ціна за Лот підлягає сплаті
Покупцем одразу по закінченню аукціону.

8.

ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ЮРИСДИКЦІЯ

8.1

Ці правила та всі питання, правочини чи спори яких вони стосуються
чи до яких вони застосовуються регулюються та тлумачаться згідно
чинного законодавства України.

8.2

Всі спори з цих Правил або у зв‘язку з ними повинні вирішуватись в
першу чергу шляхом дружніх переговорів.

8.3

Якщо в результаті таких переговорів не буде досягнуто згоди,
будь-які спори, протиріччя або вимоги, які виникають з цих Правил
або у зв‘язку з цими Правилами, їх невиконанням, припиненням або
втратою чинності, підлягають вирішенню у судовому порядку згідно із
законодавством України.
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