
 

Аукціонний бюлетень  
Аукціон з продажу пам’ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції № Е-30 

торги призначено на 20 січня 2020 року об 11:00 
 

 

    

Загальна кількість: 20 комплектів 
Загальна вартість: 43 400  грн. 

 

 

    

 

№ Найменування Продавець 
Кіл-ть 
лотів 

У лоті,  
комплектів 

Стартова 
ціна за лот, 

грн.  
(з ПДВ) 

Початкова 
вартість в 

одному лоті, 
грн. (з ПДВ) 

Загальна 
вартість, грн.  

(з ПДВ) 

1 
Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

2 
Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

3 
Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

4 
Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

5 
Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

6 
Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

7 
Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

8 
Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

9 
Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

10 

Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

 



11 

Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

12 

Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

13 

Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

14 

Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

15 

Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

16 

Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

17 

Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

18 

Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

19 

Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

20 

Комплект із пʼяти наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними 
монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на території інших 
держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, номіналом 193 грн. 

Національний банк України 1 1 2 170,00 2 170,00 2 170,00 

 

    

 

Додаткова інформація продавця: 
 

  

    

 

Національний банк України 

 

Лотом на Аукціоні вважається 5 шт. наборів «Монети України 2019 року» з пам’ятними монетами “На варті життя”, “Учасникам бойових дій на 
території інших держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”, вартість номіналу в лоті – 193 грн. 
 

Ціна кожного наступного лоту дорівнюватиме розміру початкової ціни плюс один крок. Крок ціни на набори – 250,00 грн. 
 

Час «екстра-тайму» дорівнює 1 (одній) хвилині. 
 

 

 

 


