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1. Загальні положення 

1.1. Регламент проведення аукціонів з продажу пам’ятних монет України 
та сувенірної продукції (далі – Регламент) на Універсальній товарній біржі 
«Контрактовий дім УМВБ» (далі – Біржа) розроблений відповідно до чинного 
законодавства України та нормативних документів Біржі з метою створення 
сприятливих умов для продажу пам’ятних монет України та сувенірної 
продукції (далі – Монет). 

1.2. Підготовка та проведення аукціонів здійснюється за дорученням 
Національного банку України (надалі – Продавець) та Універсальною товарною 
біржею «Контрактовий дім УМВБ» на підставі Договору про проведення 
аукціону з продажу пам’ятних монет України та сувенірної продукції (надалі – 

Договір). 
 

2. Підготовка до проведення аукціону та подання заявок на участь в 
аукціоні 

2.1. Рішення про проведення кожного аукціону приймається Продавцем та 
погоджується Біржею. Продавець оформлює Заяву на продаж Монет (Додаток 1 

до Регламенту) із визначенням початкової ціни, яка надається Біржі за 10 

робочих днів до дня проведення аукціону. За домовленістю сторін Заява на 
продаж Монет може надаватись в інші терміни. 

2.2. Біржа не пізніше, ніж на п’ятий робочий день, від дня подачі Заяви на 
продаж розповсюджує у засобах масової інформації повідомлення про Монети, 

що пропонуються на продаж, а також повідомляє про розмір заставних коштів, 

реєстраційного внеска та комісійної винагороди, місце, дату та час проведення 
аукціону. 

2.3. Учасники аукціону – покупці (надалі - Покупці) подають заяву на 
участь в аукціоні та вносять заставні кошти в розмірі встановленому Продавцем 

та Біржею. 

2.4. Кожний Покупець - юридична особа може направити для участі в 
аукціоні не більше, ніж двох представників та одну уповноважену особу. 
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2.5. Покупець робить реєстраційний внесок у розмірі, встановленому 

Біржею. Реєстраційний внесок не повертається. 
2.6. Від імені Покупця – юридичної особи на аукціоні надає пропозиції, 

укладає угоди та підписує документи уповноважена особа, яка діє на підставі 
Довіреності (Додаток 5 до Регламенту). 

2.7. Кожний Покупець повинен надати наступні документи: 
 заяву на участь в аукціоні (Додаток 3 чи 4 до Регламенту), яка 

реєструється в журналі реєстрації заяв; 
 довіреність (Додаток 5 до Регламенту) уповноваженої особи Покупця на 

право проведення на аукціоні операцій від його імені та за його рахунок 
та право підпису документів за підсумками аукціону. 

2.8. Початок прийому документів на участь в аукціоні – наступний 
робочий день після дня оголошення про проведення аукціону. Кінцевий термін 
прийому документів – 16-00 робочого дня, що передує дню проведення 
аукціону. 

2.9. До аукціону допускаються Покупці: 
 які виконали вимоги п.2.7; 
 перерахували до 18-00 робочого дня, що передує дню проведення 

аукціону, на рахунок Біржі заставні кошти по всіх лотах, за якими 
Покупець має бажання взяти участь у торгах на аукціоні, та 
реєстраційний внесок; 

 пройшли обов'язкову реєстрацію та отримали аукціонні картки з 
номером. 

 

3. Порядок та умови проведення аукціону 

3.1. На підставі Реєстру Монет (Додаток 1 до Регламенту), який Біржі 
надає Продавець, формується Аукціонний бюлетень (Додаток 2 до Регламенту). 

Кожна позиція Аукціонного бюлетеня представлена одним або декількома 
лотами. У якості лота на аукціон може бути виставлена одна чи декілька Монет. 

Кількість Монет, яка може бути представлена у лоті, визначається Продавцем. 
3.2. Аукціон проводить ліцитатор, який повідомляє характеристику Монет, 

що пропонуються на аукціоні. 
3.3. За 1 годину до аукціону починається реєстрація Покупців на підставі 

Реєстру Покупців. Реєстрація припиняється за 15 хвилин до початку аукціону. 
3.4. Аукціон починається з оголошення ліцитатором правил проведення 

аукціону. 
3.5. До початку торгів ліцитатор оголошує крок ціни, який визначається 

Продавцем. Під час проведення аукціону ліцитатор може змінювати крок ціни 
за погодженням з уповноваженою особою Продавця. 
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3.6. Ліцитатор пропонує на продаж лот за кожною із позицій Аукціонного 
бюлетеня. Одночасно може пропонуватися на продаж один або декілька лотів 
однієї позиції Аукціонного бюлетеня. 

3.7. Кожен лот має торгуватися за наявністю не менш ніж двох Покупців. 
3.8. Лот може бути проданий за ціною, що перевищує початкову не менш 

ніж на один крок. Зниження ціни може здійснюватися у разі відсутністі 
пропозицій з боку покупців але не нижче за початкову ціну плюс один крок. 
Зниження ціни покладається на ліцитатора. 

3.9. За кожним лотом позиції Аукціонного бюлетеня ліцитатор оголошує 
назву, коротку характеристику та початкову ціну лота або Монети. 

3.10. У ході аукціону Покупці, що виявили бажання придбати лот за 
оголошеною ліцитатором ціною, піднімають аукціонні картки з номером, які 
вони отримали до початку аукціону. 

3.11. Якщо два або більше Покупців згідні придбати лот за початковою 
ціною, ліцитатор починає збільшувати ціну. 

3.12. Ліцитатор оголошує нову ціну, збільшену на крок ціни, до того 
моменту, коли піднятою залишається тільки одна картка. 

3.13. Якщо після триразового повторення поточної ціни лота або Монети 
з’ясовується, що з нею згоден лише один Покупець, ліцитатор оголошує про 
придбання лота Покупцем, який єдиний був згоден із запропонованою 
ліцитатором ціною. 

3.14. У ході проведення аукціону по кожній позиції аукціонного бюлетеню 
вартість чергового лоту (Монети) дорівнює ціні продажу попереднього лоту. 
Уповноважений представник Продавця може встановити ціну чергового лоту 
(Монети) у розмірі початкової ціни лоту (Монети) плюс один крок. 

3.15. Уповноважений представник Продавця може прийняти рішення про 
зняття лоту (Монети) з торгів (Додаток 8 до Регламенту) в наступних випадках: 

 якщо вважає, що між Покупцями є змова; 

 у разі зниження ціни (більш ніж на 20% відносно найбільшої ціни 
аукціону). 

3.16. Якщо до оголошеного на торгах лоту (Монети) не виявлена 
зацікавленість з боку покупців, лот може бути знятий з торгів, а потім 
виставлений на цьому ж аукціоні. 

3.17. У ході аукціону за згодою уповноваженого представника Продавця 

лоти за однією позицією можуть об’єднуватися або розділятися та 
пропонуватися до продажу. 

3.18. Будь-який Покупець може запропонувати власну ціну за оголошений 
ліцитатором лот, яка має бути більшою за ціну, що запропонована ліцитатором, 
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та повинна бути кратною кроку ціни. Якщо запропонована ціна некратна кроку 
торгів, ліцитатор збільшує ціну до ціни найближчої кратній кроку ціни. 

3.19. Під час проведення аукціону ведеться Протокол проведення аукціону 
(Додаток 6 до Регламенту) (далі – Протокол), до якого за кожним лотом 
заносяться: 

 початкова і остаточна ціна продажу Монет; 

 відомості про Покупця, який запропонував у ході торгів найвищу 
ціну; 

 Протокол підписується уповноваженою особою Продавця та 
ліцитатором. 

3.20. Одночасно з Протоколом укладаються Договори купівлі-продажу 
пам’ятних монет України та сувенірної продукції (Додаток 7 до Регламенту), 

які підписуються Продавцем, Біржею та Покупцями - переможцями аукціону. 
На підставі Договору купівлі-продажу пам’ятних монет України та сувенірної 
продукції Покупець - переможець аукціону здійснює розрахунки за придбані 
Монети, сплачує комісійну винагороду Біржі у розмірі встановленому Біржею 

та отримує Монети. 

3.21. Протокол укладається у двох примірниках, по одному для Продавця і 
Біржі.  

3.22. Договір купівлі-продажу пам’ятних монет України та сувенірної 
продукції укладається у трьох примірниках, по одному для Покупця-переможця 
аукціону, Продавця та Біржі. Договір купівлі-продажу пам’ятних монет 
України та сувенірної продукції укладається тільки один на усі придбані 
Покупцем-переможцем лоти. 

3.23. Якщо Покупець-переможець аукціону відмовляється від підписання 
Договору купівлі-продажу пам’ятних монет України та сувенірної продукції, то 
до нього застосовуються штрафні санкції у розмірі заставних коштів по 
придбаним лотам, які розподіляються між Продавцем та Біржею. Заставні 
кошти по придбаним лотам за винятком комісійної винагороди Біржі 
перераховуються на рахунок Продавця. 

3.24. У разі відмови Продавця від підписання Договору купівлі-продажу 
пам’ятних монет України та сувенірної продукції з Покупцем-переможцем 
аукціону, заставні кошти в повному обсязі та комісійна винагорода 
повертаються Покупцю. 

 

4. Порядок розрахунків та перехід права власності за придбаними на 
аукціоні пам’ятними монетами України та сувенірною продукцією 

4.1. На підставі Договору купівлі-продажу пам’ятних монет України та 
сувенірної продукції Покупці-переможці аукціону протягом трьох робочих днів 
з наступного після дня проведення аукціону здійснюють розрахунки за 
придбані на аукціоні Монети. 
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4.2. Покупець-переможець аукціону повинен перерахувати на рахунок 
Біржі, згідно з Договором купівлі-продажу пам’ятних монет України та 
сувенірної продукції, суму коштів, за винятком суми заставних коштів, а також 
перерахувати Біржі суму комісійної винагороди.  

4.3. Якщо Покупець-переможець аукціону не надіслав суму коштів, згідно 
з Договором купівлі-продажу пам’ятних монет України та сувенірної продукції, 
чи надіслав після зазначеного в п.4.1. терміну, то до нього застосовуються 
штрафні санкції у розмірі заставних коштів по придбаним лотам у відповідності 
до п. 3.23. 

4.4. Кошти, які Покупці-переможці аукціону перерахували на рахунок 
Біржі за придбані Монети, перераховуються Біржею Продавцю протягом двох 
робочих днів після отримання Біржею від Покупців коштів у повному обсязі. 

4.5. У випадку прострочення Біржею зазначених в п.4.4. строків 
перерахування коштів Продавцю, Біржа сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,1% 
(нуль цілих одна десята відсотка) від неперерахованої суми за кожний день 
прострочки, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку 
України (на дату оплати заборгованості). У разі прострочення понад 30 днів, 
додатково стягується штраф у розмірі 7% від вказаної вартості. Оплата пені не 
звільняє Біржу від виконання зобов’язань за Договором. 

4.6. Покупцям, які не стали переможцями аукціону, заставні кошти Біржею 
повертаються у повному обсязі протягом трьох робочих днів. 

4.7. Право власності на придбані на аукціоні Монети переходить до 
переможця аукціону після повного розрахунку за придбані Монети, які він 
може отримати у Продавця не раніше ніж на другий робочий день після 
отримання Продавцем коштів від Біржі за придбані Покупцем-переможцем 
Монети. 

 


