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1. Загальні положення 

1.1. Регламент організації та проведення на Універсальній товарній біржі 
«Контрактовий дім УМВБ» (далі – Біржа) електронних біржових аукціонів 

(далі – Аукціон, Аукціони) з продажу пам’ятних монет України та сувенірної 
продукції (далі – Регламент) 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 Універсальною 
товарною біржею «Контрактовий дім УМВБ» за дорученням Національного 
банку України (надалі – Продавець) на підставі Договору про проведення 
аукціону з продажу пам’ятних монет України та сувенірної продукції (надалі – 

Договір). 

1.3. Терміни, що вживаються в цьому Регламенті, мають такі значення: 
Учасник Аукціону – особа, яка виступає в якості Покупця або Продавця, 

пройшла акредитацію та отримала допуск до участі в Аукціоні. 
Угода (Біржова угода) – зафіксоване Біржею одночасне прийняття 

Учасниками торгів прав і зобов'язань щодо купівлі-продажу, які виникають 
при співставленні умов зареєстрованих в Системі електронних торгів УМВБ 
заявок на купівлю із заявками на продаж цих Учасників торгів. 

Система електронних торгів (далі - СЕТ) - сукупність обчислювальних 
засобів, програмного забезпечення, баз даних, телекомунікаційних засобів та 
іншого обладнання, що забезпечують можливість укладання Угод, 
підтримання, зберігання, обробки та розкриття інформації, необхідної для 
укладання Угод в процесі участі в Аукціоні на робочих місцях, розташованих 
в торговому залі Біржі або в офісах Учасників. 

Позиція – вказане в аукціонному бюлетені найменування об’єкту, що 
пропонується до продажу на Аукціоні. 

Стартова ціна – зазначена в Заяві на продаж початкова ціна, за якою 
Продавець пропонує для придбання об’єкт продажу плюс один крок. 

 

2. Підготовка до проведення Аукціону та подання заявок на участь в 
Аукціоні 

2.1. Рішення про проведення кожного Аукціону приймається Продавцем 

та погоджується Біржею шляхом оформлення Заяви на продаж пам’ятних монет 
України та сувенірної продукції (Додаток 1 до Регламенту) із визначенням 
початкової ціни, яка надається Біржі не пізніше 10 календарних днів до дня 
проведення Аукціону. За домовленістю сторін Заява на продаж пам’ятних 
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монет України та сувенірної продукції може надаватись в інші терміни. Заява 
на продаж є офертою (пропозицією), яка адресована Продавцем всім Покупцям. 

2.2. Біржа формує повідомлення про проведення Аукціону та 
оприлюднює його на власному веб-сайті в мережі Інтернет 
(www.uicegroup.com), а також повідомляє про розмір заставних коштів, 
реєстраційного внеску та комісійної винагороди, місце, дату та час проведення 
Аукціону. 

2.3. До Аукціону допускаються учасники (далі – Покупці), які виконали 
всі вимоги, що до них пред'являються відповідно до цього Регламенту, та 
пройшли акредитацію на Біржі. 

2.4. Для проходження акредитації Покупці повинні надати Біржі в 
паперовому вигляді наступні документи: 

• заява на акредитацію (Додаток 5); 

• для Покупців-юридичних осіб: засвідчені у встановленому порядку копії 
статуту, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (або витягу з 
ЄДРПОУ), довідки ЄДРПОУ, свідоцтва платника ПДВ (за наявності); 
• для Покупців-фізичних осіб: засвідчені підписом цієї особи копії паспорту, 
довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру 
облікової картки платника податків); 
• довіреність (Додаток 4 до Регламенту) уповноваженої особи Покупця на право 
виконання операцій в СЕТ, участі в Аукціонах від імені та за рахунок Покупця 
та підписання документів за підсумками Аукціонів. 

Подані для акредитації документи розглядаються Біржею в 3-денний 
термін з дати їх надходження, за результатами чого приймається рішення про 
акредитацію Покупця або відмову йому в акредитації. 

Біржа відмовляє Покупцеві в акредитації у разі: 
• надання неповного пакету документів, 
• надання недостовірних відомостей. 

Про прийняте рішення Біржа повідомляє Покупця шляхом направлення 
письмового або електронного повідомлення про акредитацію або відмову в 
акредитації, а також забезпеченням акредитованого Покупця логіном і паролем 

для доступу до СЕТ.  
2.5. Від імені Покупця – юридичної особи на Аукціоні надає пропозиції, 

укладає угоди та підписує документи уповноважена особа, яка діє на підставі 
Довіреності (Додаток 4 до Регламенту). 
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2.6. Покупець робить реєстраційний внесок у розмірі, встановленому 
Біржею. Реєстраційний внесок не повертається. 

2.7. Для участі в Аукціоні, акредитований Покупець: 

- подає Біржі через СЕТ відповідну заяву на участь в Аукціоні (за 
формою, визначеною Біржою); 

- перераховує Біржі заставні кошти по всіх лотах, за якими Покупець має 
бажання взяти участь в Аукціоні. Розмір заставних коштів встановлюється 
Продавцем та Біржею. 

2.8. Початок прийому документів на участь в Аукціоні – наступний 
робочий день після дня оголошення про проведення Аукціону. Кінцевий термін 
прийому документів – за три робочі дні до дня проведення Аукціону. 

2.9. До Аукціону допускаються Покупці: 

 які виконали вимоги пункту 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 в Аукціоні, та реєстраційний внесок; 

 пройшли обов'язкову реєстрацію та отримали логін і пароль для 
доступу до Системи електронних торгів (далі – СЕТ) Біржі. 

Для цілей участі в Аукціоні згідно цього Регламенту, вчинення 
правочинів в СЕТ з використанням логіну та паролю вважатиметься вчиненням 
цих правочинів із застосуванням Покупцем електронного підпису. Коректно 
введені логін та пароль в СЕТ вважаються аналогом власноручного підпису 
Покупця.  

У разі наявності технічної можливості та за погодженням між Біржою та 
Покупцем, Покупець також може використовувати електронний цифровий 
підпис, виданий акредитованим центром сертифікації ключів. 

2.9. Проведення Аукціону можливе за умови участі не менше двох 
Покупців. 

 

3. Порядок та умови проведення Аукціону 

3.1. Аукціон проводиться в порядку, визначеному даним Регламентом. 
Час проведення Аукціону зазначається у оголошенні, яке публікується Біржею 
на власному веб-сайті в мережі Інтернет. 

Процедура Аукціону включає в себе наступні етапи: 



5 

 

- Підготовка пропозиції ‒ введення заявки / заявок в СЕТ Покупцями; 

- Підготовка попиту ‒ введення заявки / заявок в СЕТ Продавцем; 
- Торги ‒ проведення Аукціону та визначення Покупців-переможців за 

лотами; 
- Обробка результатів - генерація вихідних документів. 

3.2. Доступ Покупців до СЕТ здійснюється за допомогою віддаленого 
доступу з власних комп'ютерів Покупців.  

Всі юридичні дії, вчинені Покупцями (їх Уповноваженими 
представниками) в СЕТ мають силу правочинів, що вчинені в письмовій формі, 
та за їх вчинення Покупці несуть відповідальність відповідно до чинного 
законодавства України. 

3.3. Покупець, до 18:00 робочого дня, що передує дню проведення 
Аукціону повинен забезпечити наявність на поточному рахунку Біржі суми 
заставних коштів, визначених у пункті 2.7. цього Регламенту. У разі 
незабезпечення Покупцем наявності на розрахунковому рахунку Біржі суми 
заставних коштів згідно з пунктом 27. цього Регламенту, Покупець не 
допускається до участі в Аукціоні. 

Заяви на купівлю формуються і вносяться Покупцями в СЕТ згідно з 
аукціонним бюлетенем (за формою, викладеною в Додатку 2 до Регламенту), 
який публікується в оголошенні на веб-сайті Біржі. 

Заява на купівлю є офертою (пропозицією), яка адресована Покупцем 
Продавцеві. 

Покупець має право брати участь в Аукціоні лише за тією кількістю 
пам’ятних монет України та сувенірної продукції, які зазначені в його заявці. 

Невиконані заявки не переносяться у наступний Аукціон та анулюються. 

Заява є дійсною до визнання її шляхом укладання угоди чи до її 
анулювання. 

Угода реєструється засобами СЕТ між Продавцем та конкретним 

Покупцем, який запропонував найкращу ціну за лот. 

Угода, зареєстрована в СЕТ з конкретними Покупцями, означає 
безумовну згоду цих Покупців на укладення та виконання ними договору 
купівлі-продажу пам’ятних монет України та сувенірної продукції за 
результатами Аукціону. Типова форма договору купівлі-продажу пам’ятних 
монет України та сувенірної продукції встановлена у Додатку 6 до Регламенту. 

Покупець не вправі відмовитися від угоди, укладеної за результатами 
Аукціону. 
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3.4. У ході проведення аукціону по кожній позиції аукціонного бюлетеню 
вартість чергового лоту дорівнює ціні продажу попереднього лоту. 
Уповноважений представник Продавця може встановити ціну чергового лоту 
розмірі початкової ціни лоту плюс один крок. 

3.5. Етапи Аукціону: 

3.5.1 Підготовка пропозиції. Продавець розміщує свою пропозицію в 
СЕТ. Кожна позиція представлена одним або декількома лотами. У якості лота 
на аукціон може бути виставлена одна чи декілька пам’ятних монет та/або 

сувенірної продукції. Кількість пам’ятних монет та/або сувенірної продукції, 
яка може бути представлена у лоті, визначається Продавцем. 

3.5.2 Підготовка попиту. Покупець розміщує свою заяву в СЕТ. 
Обирає позицію бюлетеню та кількість лотів. 

3.5.3. Торги. Поточна пропозиція формується автоматично для кожної 
позиції (бюлетеню Аукціону) та базується на наступних принципах: 

- якщо кількість заявок Покупців на купівлю по позиції (бюлетеню) 
менше мінімально допустимої (менше двох заявок Покупців на купівлю), 
пропозиція не формується; 

- кількість лотів у пропозиції вибирається таким чином щоб задовольнити 
кожного Покупця (тобто дорівнює найменшій кількості ще непридбаних лотів 
серед усіх заявок Покупців або залишку по позиції, якщо він менший); 

- ціна пропозиції починається із «Стартової ціни» лоту по кожній позиції 
аукціонного бюлетеня, якщо це перший лот. Ціна кожного наступного лоту по  
кожній позиції аукціонного бюлетеня визначається Продавцем відповідно до 
пункту 3.4.; 

- одразу після формування пропозиції розпочинається «фаза підвищення 
(ціни)», з відліку «екстра-тайму» ‒ часу, відведеного для прийняття рішення 
Покупцями. Перший з Покупців, хто погоджується на пропозицію, стає 
претендентом на перемогу (з фіксацією поточної ціни), а ціна пропозиції 
збільшується на один крок і починається новий відлік «екстра-тайму», для 
нової (більшої) ціни. По закінченні відліку «екстра-тайму», претендент, якщо 
він є, стає переможцем; 

- у випадках, коли вартість чергового лоту дорівнює ціні продажу 
попереднього лоту по закінченню відліку «екстра-тайму» у «фазі підвищення» 
претендента немає, і поточна ціна пропозиції не нижче за мінімально дозволену 
Продавцем (стартова або резервна), розпочинається «фаза зниження (ціни)». У 
«фазі зниження» претендент одразу, без відліку «екстра-тайму» стає 
переможцем. 
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- якщо ціна пропозиції у «фазі зниження» опустилася до мінімально 
дозволеної Продавцем, пропозиція по даній позиції більше не формується 
(тобто залишок позиції знімається з продажу). 

Коли відбувається відлік «екстра-тайму», кожний Покупець з 
відповідною заявкою має змогу погодитись на пропозицію з поточною ціною 
або запропонувати свою (більшу) ціну, кратну кроку Аукціону. 

3.5.4. Обробка результатів. Формуються узагальнені результати 
торгів. Покупці та Продавець мають змогу переглянути узагальнені результати 
торгів, а також більш детально свої власні. 

3.6. Після закінчення Аукціону Біржа формує в електронному вигляді для 
кожного Покупця  протокол Аукціону за формою, викладеною в Додатку 3 до 
Регламенту. 

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

3.8. Згідно Протоколу Аукціону Біржа формує Договори купівлі-продажу 
пам’ятних монет України та сувенірної продукції (Додаток 6 до Регламенту). 

Протягом трьох робочих днів (починаючи з дня проведення аукціону) 
укладаються Договори купівлі-продажу пам’ятних монет України та сувенірної 
продукції (Додаток 6 до Регламенту), які підписуються Продавцем, Біржею та 
Покупцями - переможцями аукціону. 

3.9. 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. 

3.10. Якщо Покупець-переможець Аукціону не підписав Договір купівлі-
продажу пам’ятних монет України та сувенірної продукції, то до нього 
застосовуються штрафні санкції у розмірі заставних коштів по придбаним 
лотам, які розподіляються у рівних частинах між Продавцем та Біржею. Біржа 
перераховує на рахунок Продавця суму коштів у розмірі 50% (п’ятдесяти 

відсотків) від заставних коштів по придбаним лотам. 

3.11. 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. 



8 

 

3.12. Після підписання договору купівлі-продажу пам’ятних монет 
України та сувенірної продукції Продавець протягом двох робочих днів 
проводить їх реєстрацію у власному програмному комплексі «Договори». 

 

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 після укладання тристороннього Договору купівлі-продажу пам’ятних 
монет України та сувенірної продукції здійснюють розрахунки за придбані на 
Аукціоні монети та сувенірну продукцію, за винятком суми заставних коштів, а 
також додатково перераховують Біржі суму комісійної винагороди. 

4.2. Якщо Покупець-переможець Аукціону не надіслав суму коштів, 
згідно Договору купівлі-продажу пам’ятних монет України та сувенірної 
продукції, чи надіслав після зазначеного в пункті 4.1. терміну, то до нього 
застосовуються штрафні санкції у розмірі заставних коштів по придбаним 
лотам у відповідності до пункту 3.10. 

4.3. Кошти, які Покупці-переможці Аукціону перерахували на рахунок 
Біржі за придбані монети та сувенірну продукцію, перераховуються Біржею 
Продавцю протягом двох робочих днів після отримання Біржею від Покупців 
коштів у повному обсязі. 

4.4. У випадку прострочення Біржею зазначених в пункті 4.3. 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. 

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

4.6. Право власності на придбані на аукціоні монети та сувенірну 
продукцію переходить до переможця Аукціону після повного розрахунку за 
придбані монети та сувенірну продукцію, які він може отримати у Продавця не 
раніше наступного робочого дня після отримання Продавцем коштів від Біржі 
за придбані Покупцем-переможцем монети та сувенірну продукцію . 
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Додаток 1 

До Регламенту організації та проведення на 

Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» 

електронних біржових аукціонів з продажу 

пам’ятних монет України та сувенірної продукції 
 

Заява 

на продаж на Універсальній товарній біржі “Контрактовий дім УМВБ” 

пам’ятних монет України та сувенірної продукції 
торги відбудуться “      ”                    20    р. 

 

Заявник: Національний банк України 

                Код банку 300001   Код за ЄДРПОУ 00032106 

                01601 м. Київ, вул. Інститутська, 9 

 

Уповноважена особа заявника: 
 

 

 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 
 

Паспорт серія      №                виданий  _______. 

 

 

(назва органу, що видав паспорт) 
 

Реєстр пам’ятних монет України та сувенірної продукції, що пропонуються до продажу на аукціоні: 
 

№ 

з/п 

Найменування пам’ятних 
монет України та 

сувенірної продукції 
 

Матеріал 
виготовлення 

Номінал 
(грн.) 

Кількість 
одиниць 

у лоті 

Стартова 

ціна за 
одиницю 

(грн.)* 

Крок 

(грн.) 
Залишки Тираж 

до 

        
 

*Примітка: Зазначена  стартова ціна за одиницю (грн.) є орієнтовна. Остаточна  стартова ціна 
визначається та повідомляється Продавцем Біржі в день проведення аукціону до його початку.  

 

від Національного банку України 

 

Універсальна 
товарна біржа 

«Контрактовий дім 
УМВБ» 

 

 

 

/П. І. Б./ 

 

 

/П. І. Б./ 
  

"     "                   201   року 

 

М.П.                             М.П. 
 

 

Реєстраційний №  
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Додаток 2 
До Регламенту організації та проведення на 

Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» 

електронних біржових аукціонів з продажу 

пам’ятних монет України та сувенірної продукції 
 

Аукціонний бюлетень  
 

 
 

Аукціон з продажу _____ № ______ 

торги призначено на __________ 

 
 

 

    

Загальний кількість: ________ 

Загальна вартість: ___________ 
 

 

 

    

 

№ Найменування Продавець 
Кіл-ть 
лотів 

Стартова ціна 
(з ПДВ) 

Початкова 
вартість в 

одному лоті 
Загальна 

вартість (з ПДВ) 

1 ___________ 
Національний 
банк України 

__ ______ грн. ____________ 

грн. __________ грн. 

2 ___________ 
Національний 
банк України 

__ ________ грн. ________ грн. ___________ 

грн. 

       
 

 

    

 

Додаткова інформація 
продавця: 
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Додаток 3 
До Регламенту організації та проведення на 

Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» 

електронних біржових аукціонів з продажу 

пам’ятних монет України та сувенірної продукції 
 

 

Протокол проведення торгів 

Аукціон з продажу _______ № _________ 

торги завершено __________________ 

 
 

 

      

Час 
укладання 

угоди 

№ 
угоди 

№ 
позиції 

бюлетеня 

К-сть 
лотів 

за 
угодою 

Кількість, 

що 
міститься 
в одному 

лоті 

Загальна 

кількість 
за 

угодою 

Початкова 
ціна (з 
ПДВ) 

Ціна 
придбання 

(з ПДВ) 

Загальна 
вартість 

придбання (з 
ПДВ) 

№ 
учасника 

15.09.16 

12:37:32 
1 3 1 _________ ___ 

6 400,00 

грн. 
6 200,00 

грн. 
4 030 000,00 

грн. 2 

Всього: _________  4 030 000,00 грн.  
 

 

      

 

Список учасників-переможців аукціону 
 

  

      

 

№ 
учасника 

Назва 
Код (ЄДРПОУ 

або ДРФО) 

2 _____________ _________ 
 

  

      

  

Представник «УМВБ» 
 

   

      

      

  

(підпис) 
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Додаток 4 
До Регламенту організації та проведення на 

Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» 

електронних біржових аукціонів з продажу 

пам’ятних монет України та сувенірної продукції 
 

Довіреність, 
що засвідчує повноваження уповноваженої особи 

учасника аукціону з продажу пам’ятних монет України та сувенірної продукції 
 

 

________________________________ в особі _____________________________________,  
       (найменування організації)                                            (посада та прізвище керівника) 

 

що діє на підставі ___________________________________________________, засвідчує, 
 

що _________________________________________________________________________ 

                                        (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)  
 

(паспорт: серія ____№ _______, виданий_________________________________________, 

                                                                                                (ким та дата видачі) 

 

ідентифікаційний код № ________________) дійсно є уповноваженою особою і має право 

 

здійснювати на аукціоні № _________, що відбудеться "___" __________ 20__ р., операції 
 

з купівлі монет та підписувати відповідні аукціонні документи від імені та за дорученням 

 

____________________________________________________________________________. 

                                                        (найменування організації)  
 

Довіреність дійсна до "___" ____________ 20 ___ року. 
 

 Підпис уповноваженої особи ________________      __________________ засвідчуємо. 
                                                           (прізвище)                 (зразок підпису) 
 

 

__________________ ___________________ _____________________ 

  (посада керівника)               (підпис)                         (прізвище) 
             

   м.п. 

 

Головний бухгалтер  ___________________ _____________________ 

                                                  (підпис)                         (прізвище) 
 

 

 

 

 

Примітка:    Довіреність друкується на фірмовому бланку організації. 
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Додаток 5 
До Регламенту організації та проведення на 

Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» 

електронних біржових аукціонів з продажу 

пам’ятних монет України та сувенірної продукції 
 

ЗАЯВА 

на акредитацію для участі в електронних біржових аукціонах 

 з продажу пам’ятних монет України та сувенірної продукції 
Заявник:__________________________________________________________________ 

      (повна назва або ПІБ) 

Скорочена назва (для юридичних осіб):________________________________ 

Адреса:___________________________________________________________________ 

Телефон:_____-____________ Факс:_____-____________ E-mail: __________________ 

Керівник:_________________________________________________________________ 

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код:________________ 

ІПН: ________________________ 

№ свідоцтва платника ПДВ:________________________ 

З Регламентом організації та проведення на Універсальній товарній біржі 
«Контрактовий дім УМВБ» електронних біржових аукціонів з продажу пам’ятних монет 
України та сувенірної продукції ознайомлений та погоджуюсь. 

 

Додатки*: 

1. _____________________________. 

2. ______________________________. 

3. ______________________________. 

 

                                                       __________________ 

                  

* Згідно п.2.4 Регламенту 
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Додаток 6 
До Регламенту організації та проведення на 

Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» 

електронних біржових аукціонів з продажу 

пам’ятних монет України та сувенірної продукції 
 

 

 

 

 

ДОГОВІР № ____  

купівлі-продажу пам’ятних монет України та сувенірної 
продукції  

 

«___» ______________ 20__ 

року 

м. Київ           

 

Національний банк України в особі начальника управління грошового 
обігу по м. Києву і Київській області Департаменту грошового обігу 
Національного банку України Лабунька Володимира Станіславовича, який діє 
на підставі Закону України «Про Національний банк України», довіреності 
Національного банку України вiд 13.05.2016 зареєстрованої у реєстрі за № 18-

0009/40877 (далi – Продавець), з однієї сторони  
_______________________________________________________________,

в особі______________________________________________________________, 
який діє на підставі ___________________________________________________ 
(далі – Покупець), з другої сторони, та 

Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ» в особі 
Виконавчого директора Камінського Антона Антоновича, який діє на підставі 
Статуту (далі — Біржа), з третьої сторони, (далі – Сторони, а кожен окремо – 

Сторона), відповідно до Правил Універсальної товарної біржі «Контрактовий 
дім УМВБ» та Регламенту організації та проведення на Універсальній товарній 
біржі «Контрактовий дім УМВБ» електронних біржових аукціонів з продажу 
пам’ятних монет України та сувенірної продукції (нова редакція), уклали цей 
Договір купівлі-продажу пам’ятних монет України та сувенірної продукції (далі 
– Договір) про таке. 

 

1. Предмет Договору 

1.1. Відповідно до Договору Покупець зобов’язується сплатити вартість 
пам’ятних монет України та сувенірної продукції (надалі – Монети) 

 

№ 
поз. 

бірж. 
бюлет

еня 

Найменування пам’ятних 
монет України та 

сувенірної продукції 

Кількість Ціна 
продажу за 
одиницю 

(грн.) 

Загальна 
ціна 

продажу 
(грн.) 

     

Всього:   
 

Управління грошового обігу по м. Києву і Київській 
області Департаменту грошового обігу Національного 
банку України 

ДОГОВІР ЗАРЕЄСТРОВАНО 
«______» ___________________20____р. №_______ 
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та комісійну винагороду Біржі у порядку та на умовах, що визначаються 
цим Договором, а Продавець передати Монети у власність Покупця. 

 

2. Вартість за Договором 

2.1. Вартість Монет за Договором становить ____________________ грн. 
(_________________________________________________), у т. ч. ПДВ складає 
______________ грн. (_______________________________________________). 

2.2. Комісійна винагорода Біржі за Договором становить _____________ 
грн. (______________________________________________________________), 
у т. ч. ПДВ складає _______________________________________________ грн. 

 

3. Умови отримання Монет 

3.1. Покупець отримує придбані аукціоні Монети після повної сплати 
вартості Монет та комісійної винагороди Біржі. 

3.2. Продавець не раніше наступного робочого дня після отримання 
коштів від Біржі за всіма придбаними Покупцем Монетами здійснює передачу 
таких придбаних Монет Покупцю. Для одержання Монет у касі Продавця 
Покупець – юридична особа повинен пред’явити довіреність на отримання 
Монет та паспорт; Покупець – фізична особа – паспорт. 

 

4. Обов’язки Сторін 
 

4.1. Покупець зобов’язаний: 
4.1.1. Протягом трьох робочих днів після дня проведення аукціону 

перерахувати на рахунок Біржі кошти, зазначені у п.п. 2.1., 2.2. Договору, 
зменшені на суму заставних коштів у розмірі _________________________ грн. 
(__________________________________________________), у т.ч. ПДВ 
складає ______________ грн. 
(_______________________________________________). Всього до оплати 
______________ грн. (_______________________________________________), 
у т.ч. ПДВ складає ______________ грн. 
(_______________________________________________). 

4.1.2. Оформити довіреність на уповноважену особу для отримання 
Монет у касі Продавця (якщо Покупець є юридичною особою). 

 

4.2. Покупець має право: 
4.2.1 Отримати Монети в касі Продавця не раніше наступного робочого 

дня після отримання Продавцем коштів від Біржі в розмірі, згідно з п.2.1. 
Договору. 

 

4.3. Біржа зобов’язана: 
4.3.1. Після надходження на рахунок Біржі коштів від Покупця в 

розмірах, згідно з п. 2.1. та п. 2.2. Договору, у строки, визначені у п. 4.1.1. 

Договору, перерахувати суму в розмірі, згідно з п. 2.1. Договору, Продавцю 
протягом наступних двох робочих днів. 

4.3.2. Повідомити Продавця та Покупця про порушення розрахунків, 
передбачених п.4.1.1. Договору. 

4.3.3. У разі порушення умов Договору, а саме п. 4.1.1., перерахувати 
Продавцю протягом двох робочих днів заставні кошти по придбаним лотам,  у 
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розмірі 50% (п'ятдесяти відсотків) від суми заставних коштів щодо об’єкту 
продажу за цим Договором, що складають 
_______________________________________________________ грн. 
(___________________________________________________________________), 

(в тому числі ПДВ в розмірі _______ грн.), всього до сплати 
__________________________________________________ грн. 
(___________________________________________________________________),

в тому числі ПДВ в розмірі _______ грн. 
 

4.4. Біржа має право: 
4.4.1. Отримати від Покупця комісійну винагороду в розмірі, згідно з п. 

2.2. Договору. 
 

4.5. Продавець зобов'язаний: 
4.5.1. Не раніше наступного робочого дня після отримання коштів від 

Біржі в розмірі, згідно з п. 2.1. Договору, передати Монети Покупцю, при його 
зверненні. 

 

4.6. Продавець має право: 
4.6.1. Протягом п'яти робочих днів після дня проведення аукціону 

отримати від Біржі кошти в розмірі, згідно з п. 2.1. Договору, за продані на 
аукціоні Монети, які (кошти) Біржа, у свою чергу, отримує від Покупця. 

 

5. Порядок розрахунків 

5.1. Покупець згідно з п. 4.1.1. Договору перераховує на рахунок Біржі 
кошти за Монети та комісійну винагороду. 

5.2. У разі несплати чи несвоєчасної сплати коштів, вказаних в п. 2.1. та 
п. 2.2. Договору, Біржа перераховує заставні кошти по придбаним лотам 
Покупця на рахунок Продавця, згідно з п. 4.3.3. Договору,  у розмірі 50% 

(п'ятдесяти відсотків) від суми заставних коштів по придбаним лотам. 
 

6. Відповідальність Сторін 

6.1. У випадку несвоєчасного та/або не у повному обсязі перерахування 
Покупцем на рахунок Біржі коштів, передбачених п. 2.1. та п. 2.2. Договору, 
Біржа анулює угоду, про що повідомляє Покупця та Продавця шляхом надання 
листів-повідомлень. Після цього Біржа протягом двох робочих днів 
перераховує Продавцеві кошти у розмірі 50 % (п’ятдесяти відсотків) від суми 
заставних коштів по придбаним лотам, згідно з п. 4.3.3. Договору. 

6.2. У випадку несвоєчасного перерахування Біржею коштів, відповідно 
до вимог п. 4.3.3. Договору, Біржа сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,1% 
(нуль цілих одна десята відсотка) від несвоєчасно перерахованої суми за 
кожний день прострочення, 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 
цим Договором. 

 

7. Обставини непереборної сили 
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7.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 
невиконання зобов'язань за цим договором на період надзвичайних обставин, 
якщо таке невиконання стало наслідком пожежі, стихійного лиха, війни.  
У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим договором продовжується на 
час дії таких обставин. 

7.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок 
надзвичайних обставин, передбачених у пункті 7.1. цього Договору, повинна 
письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу 
виникнення таких обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін 
права посилатися надалі на вищезазначені обставини. 

7.3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий 
відповідним компетентним органом. 

 

8. Вирішення спорів 

8.1. Всі спірні питання, що виникають між Покупцем, Продавцем та 
Біржею за Договором, вирішуються ними шляхом переговорів. У випадку, 
якщо Сторони не досягли взаємної згоди, ці спірні питання розглядаються 
відповідно до чинного законодавства України. 

 

9. Термін дії Договору та інші умови 

9.1. Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до повного 
виконання Сторонами своїх зобов'язань. 

9.2. Продавець не відшкодовує витрати в разі розірвання Договору з 
причин невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором 
іншою Стороною. 

9.3. Договір та його зміст носять конфіденційний характер і не підлягають 
розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони. 

9.4. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються 
чинним законодавством України. 

9.5. Усі зміни до Договору вносяться у період його дії письмово, за 
взаємною згодою Сторін та є його невід'ємною частиною. 

9.6. Договір складений українською мовою в трьох примірниках (по 
одному примірнику для кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу. 

 

10. Місцезнаходження, платіжні реквізити, підписи Сторін 
 

Продавець 

Національний банк України; 
місце знаходження 
(юридичної особи, 
зареєстрованої як платник 
податку на додану вартість) 
– 01601, м. Київ, вул. 
Інститутська, 9; 
місцезнаходження 
управління – 04070, м. Київ, 
Контрактова площа, 2б; 
код банку 300001; 
ідентифікаційний код – 

Покупець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біржа 

Універсальна товарна біржа 
«Контрактовий дім УМВБ»; 
адреса юридичної особи: 
04070, м. Київ, вул. 
Межигірська, 1; 
рахунок – 26008172336 

відкритий у 
ПАТ «Райффайзен банк 
Аваль», м. Київ; 
код банку 380805; 
код за ЄДРПОУ – 31813611; 

номер свідоцтва про 
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00032106; 

рахунок 4749702026 

відкритий у Національному 
банку України; 
номер свідоцтва про 
реєстрацію платника ПДВ – 

35482448; 

індивідуальний податковий 
номер – 000321026651 

 

Продавець 

Начальник управління 
грошового обігу по м. Києву 
і Київській області 
Департаменту грошового 
обігу Національного банку 
України 

 

_________ В. С. Лабунько 
М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупець 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
М. П. 

реєстрацію платника ПДВ – 

38273368; 

індивідуальний податковий 
номер – 318136126565 

 

 

 

 

 

 

Біржа 

Виконавчий директор 

Універсальної товарної 
біржі «Контрактовий дім 
УМВБ» 

 

 

 

________ А. А. Камінський 
М. П. 

 

 


