
3 Картина "Бузок на терасі" Мар’яна
Савка

Мирослава 
Якимович

300 бт.
Картина «Бузок на терасі». 
Бузок як символ ностальгії за домом. 
30 х 40 см

4 Картина “Вид з пірсу” 150 бт.
"Гаага, Схевенінген. Вид з пірсу", 
2020, папір, пастель 
50×70 см

Лоти благодійного аукціону
№ Назва лоту АвторФото лоту Стартова вартість

(1 ботан = 27 грн)
Опис

2 Картина "Божа Матір" Лев 
Скоб 400 бт.

Лев Скоб - легенда, яка живе у наші часи. 
Відомий художник, реставратор, дослідник 
та іконописець написав образ Божої Матері 
спеціально до нашого аукціону. 
Лев Скоп - не тільки талановитий митець, але 
й сильна особистість. Він пише ікони на 
підтримку українських вояків, видає книги 
та досліджує українську культуру. Образ 
Божої Матері від Лева Скопа - безперечно, 
унікальна і неповторна річ.

1 Картина "Червень" Ярина 
Шумська 800 бт.

Робота авторства Ярини Шумської, 
Авторка та учасниця українських та 
міжнародних мистецьких виставок, 
фестивалів перформансу, зокрема у 
Польщі, Чехії, Норвегії, Ізраїлі, Японії, 
Таїланді та ін. Праця під назвою 
"Червень", 70х80 см Полотно, олія.
Рік: 2020



5 Картина “Хмари над Світязем” Мирослава 
Якимович

Мирослава 
Якимович

100 бт.
2020 Папір, пастель/ Paper, 
pastel Розміри 
32х50 см

6 Картина "Бузок” 150 бт.2019 р, полотно, олія, розміри 60×45 см

№ Назва лоту АвторФото лоту Стартова вартість
(1 ботан = 27 грн)

Опис

Надія
Перенко7 Картина "Барви” 200 бт.

Картина розмір 50х50 виконана в техніці 
акрилове лиття. Випускниця ЛНУ, більшу 
кількість картин за своє життя намалювала 
для благочинних заходів задля підтримки 
медичних та освітніх програм. Рік: 2020 

8
Уляна
Нищук 300 бт.

Дошка, левкас, темпера, акрил, золочення. 
Уся творчість митчині - інспірація, яку автор 
черпає з української культури, традицій та 
віри. В основі образів є образ людини 
благословенної Богом. Рік: 2020  

Образ "Богородиця 
нев'янучий цвіт"



№ Назва лоту АвторФото лоту Стартова вартість
(1 ботан = 27 грн)

Опис

Леонід
Коврига11

Картина "Ботанічний сад 
Львівського національного 

університету імені Івана Франка”
500 бт.

"Ботанічний сад Львівського національного 
університету імені Івана Франка”
Робота відомого художника та випускника 
університету Франка Леоніда Ковриги на 
якій автор створив чудовий ансамбль різних 
відтінків зеленого та поєднання світла та тіні. 
Атмосфера та тон картини передають по 
справжньому літній настрій та притягують увагу.

Образ "св. Юрій" Уляна
Нищук9 300 бт.

Дошка, левкас, темпера, акрил, золочення. 
Уся творчість митчині - інспірація, яку автор 
черпає з  української культури, традицій та 
віри. В основі образів є образ людини 
благословенної Богом. Рік: 2021

Леонід
Коврига12

Картина "Площа Ринок” 500 бт.

Робота виконана на полотні та відображає 
архітектуру центра Львова. Картина чудово 
передає дух міста та його атмосферу. В тон 
картина гарно вписується і масивна зістарена 
рамка яка підкреслює настрій роботи.

10 Картина “Хаос” 700 бт.

Художник експериментує на межі графіки, 
живопису, рисунку та дизайну. Мистецтвознавці 
називають його твори поліментальними.
Ігор Колісник вже кілька років поспіль 
займається дизайном міжнародних ярмарків. 
Оформив понад 160 виставок. 50*70 картон, 
олія із серії "Структура хаосу"

Ігор
Колісник



№ Назва лоту АвторФото лоту Стартова вартість
(1 ботан = 27 грн)

Опис

Соломія
Чубай14 Картина "Волошки і апельсин". 300 бт.

Робота авторства Соломії Чубай в якій 
поєднані чудова кольорова гамма та 
лаконічне розміщення елементів. В роботі 
використані полотно та олія. 
Розмір картини 40х35 см. Рік: 2014-2020

Картина “Костьол Єлизавети” Леонід
Коврига13 500 бт.

Картина написана на полотні та в ній 
чітко простежується один із популярних 
для автора  сюжетів, а саме архітектура 
Львова. В даній роботі окремо варто 
виділити чудову передачу світла та тіні.

Лев Скоп
15

“Ангелик що грає на лютні” 400 бт.
Лев Скоп – легендарний львівський живописець. 
Часто жертвує свої картини на благоійність, 
саме тому унікальна картина виставлена на 
Літньому вечорі у Ботанічному саду. 
45 х  30   полотно, темпера. Рік: 2021

Лев Скоп16 Серія ікон, святі на кожен день 150 бт.
 Намальована на ґонті (дерев’яна покрівля) із 
церкви XVII століття. Одна з колекції 365 ікон, де 
немає жодного однакового образу Богородиці.



№ Назва лоту АвторФото лоту Стартова вартість
(1 ботан = 27 грн)

Опис

18 Картина "із серії «Дерева» 400 бт.80х80 см.  Полотно, акрил
Рік: 2019

Картина 
«Прозорість повітря»

Олена
Якимова

Олена
Якимова

17 400 бт.
80х80 см.  Полотно, акрил
Рік: 2021

Микола Курилюк19 Картина «Без назви» 400 бт.90х60 см.  Полотно, акрил
Рік: 2020

Руслан Лучко20 Картина Із серії “Перший світ” 700 бт.Полотно, акрил, олія, емаль, аерозоль.
120х70 см. Рік: 2019



22 Картина «Горизонт» Ярина
Шумська 800 бт.75х75 см.  Полотно, олія

Рік: 2019

№ Назва лоту АвторФото лоту Стартова вартість
(1 ботан = 27 грн)

Опис

Картина «Без назви» Руслан
Лучко21 350 бт.Полотно, олія.  60х60 см

Рік: 2021

Костянтин 
Никипанчук23

Скульптура
«Чорне - Золото» 600 бт.15х25х55 см. Гіпс тон.

Рік:2018

Костянтин 
Никипанчук24 Скульптура

«Червона» 600 бт.20х30х55 см. Гіпс тон.
Рік:2018



№ Назва лоту АвторФото лоту Стартова вартість
(1 ботан = 27 грн)

Опис

26

25

Картина “Doberman. Gray” 600 бт.

Картина є своєрідним «відображенням» іншої 
роботи автора «Doberman.Red”, однак, 
виконана із переважанням більш холодних 
кольорів. Розміри 60х60 см із матеріалів 
акрил та планшет. Рік: 2020

Борис 
Гаврилюк

Картина “Спонтанність” 300 бт.

Спонтанність - слово знайоме кожному. 
Деколи воно змінює хід нашої долі, а 
деколи і взагалі пересуває вектор 
нашого життя. Картина «Спонтанність» 
наділена цим відчуттям легкості, 
непередбачуваності та таємничості. 
Автор надихнувся швидкоплинність та 
змінами у нашому житті, і от, на заміну 
зваженим, обдуманим рішенням, прийшла 
до нього «спонтанність». Ми ніколи не знатимемо, 
до чого призведуть наші спонтанні рішення, 
але знаємо точно, що все все одно стане 
на свої місця. 57*67 акрил, папір. Рік: 2021 

Роман
Яців

27

28

Картина “Abstraction. Amulet” 600 бт.

Робота “Abstraction. Amulet” надписна на 
полотні із використанням акрилу в техніці 
живопису.  На полотні простежуються чіткі 
геометричні лінії та цікава гамма кольорів. 
Розмір полотна 60х80 см. Рік: 2020

Борис 
Гаврилюк

Картина “Runes” 600 бт.

Картина Runes авторства Бориса Гаврилюка 
виконана в техніці живопису із використанням 
в роботі акрилу та полотна. Розмір 
полотна 60х60 см. Рік: 2020

Борис 
Гаврилюк



32

31 Біла ваза 250 бт.

Ручна робота. Виробник: “Natura сeramika” 
(Андрій Возницький -художник, скульптор, 
дизайнер інтер’єру, онук відомого 
українського мистецтвознавця, 
академіка - Бориса Возницького. 
Леся Возницька -художниця, керамістка, 
вітражниця.) Лот отриманий від сімей 
Возницьких та Кадигроб.

Андрій
Возницький

Тарілка Тамара
Фік 100 бт.Тарілка. Кераміка поливана

Діаметр – 30 см

№ Назва лоту АвторФото лоту Стартова вартість
(1 ботан = 27 грн)

Опис

30

29
Картина 

“Глібова альтанка "Сніг іде"” 300 бт.

Картина авторства Євгена Єгорова 
написана в реалістичному стилі із чудовим 
поєднанням кольорів та тіней.  
Полотно та олія, без рами. Рік: 2016

Євген
Єгоров

Пласт. Скло 200 бт.

Скло завжди живе: в його глибині тріпоче і 
світиться, міниться полисками і тінями, 
переливається різними відтінками кольору 
і вимірами об'єму якесь непізнане буття. 
Автор прагне осягнути і розкрити те безмежне 
багатство образів, асоціацій, що таяться в ньому.
Рік: 2019

Андрій
Бокотей



№ Назва лоту АвторФото лоту Стартова вартість
(1 ботан = 27 грн)

Опис

Віктор
Морозов

34

Музика від Віктора Морозова.
Компакт диски 50 бт.

Музика від людини, чиїми творами
надихались "Плач Єремії". Лауреат першої
"Червоної рути" (1989), засновник однієї із
перших українських рок-груп "Арніка".
Цей лот - квітесенція творчості автора,
а самі екземпляри були одними із перших
дисків, які надійшли у продаж.
Рік: 2002-2013. Кількість: 5 

Сертифікат S.A.N - Team 40 бт.
(за 1 шт.)

Майстер клас від провідного 
тренера Львівської тенісної школи 
S.A.N - Team.
Сертифікат дає можливість провести 
одне заняття із професійним тренером 
Львівської тенісної школи S.A.N - Team
Кількість: 2

35

33 Кольє "Флокси" Анастасія
Вітвіцька 200

гранат, лепідоліт, биче око, художнє 
скло ручної роботи, литі латунні 
чепраги (копії старовинних)
Рік: 2021


