
 

Аукціонний бюлетень 

Аукціон з продажу пам’ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції № Е-44 
торги призначено на «14» січня 2021 р. об 11:00 

 
 

 

    

Тип (алгоритм) проведення аукціону на підвищення ціни (англійський аукціон) 

Загальна кількість: 20 шт.наборів 

Загальна вартість: 369 360,00 грн. 
 

 

    

 

№ Найменування Продавець 
Кіл-ть 
лотів 

Обсяг, 
що 

міститься 
в одному 

лоті 

Стартова 
ціна за 

лот, грн. 
(з ПДВ)* 

Загальна 

вартість, грн. 
(з ПДВ) 

Крок ціни, 

грн. 

1 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

2 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

3 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

4 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

5 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

6 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

7 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

8 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

9 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

10 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

11 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

12 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

 



13 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

14 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

15 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

16 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

17 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

18 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

19 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

20 
Набір з дев’яти срібних монет «Енеїда» у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 
номінал 90 гривень, Срібло (Ag 999) 

Національний банк 
України 

1 1 18468,00 18468,00 1000,00 

 

    

 

Додаткова інформація продавців: 
 

  

    

 

Національний банк України Лотом на Аукціоні вважається 1 (один) Набір з дев’яти срібних (Ag 999) монет «Енеїда» у футлфрі із флоку та сувенірній упаковці, 
вартість номіналу в лоті – 90 грн. 
 
Ціна кожного наступного лоту дорівнюватиме розміру початкової ціни плюс один крок. Крок ціни на Набір – 1000,00 грн. 
 
Час «екстра-тайму» дорівнює 30 (тридцять) секунд. 

 

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

 

 

 


