
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. №_______ 



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 з дня підписання цього Договору 

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 
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 

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 – 

00032106; 

рахунок 4749702026 

відкритий у Національному 
банку України; 

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 
реєстрацію платника ПДВ – 

38273368; 

індивідуальний податковий 
номер – 318136126565 



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. 

 

 

 

 

 

 

Біржа 

Виконавчий директор 

Універсальної товарної 
біржі «Контрактовий дім 
УМВБ» 

 

 

 

________ А. А. Камінський 
М. П. 

 
 


