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Банкноти і монети України

Агатангел Кримський

Пам’ятна монета присвячена українському історику, 
славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, 
перекладачу, одному із засновників української 
Академії наук та одному з перших академіків – 
Агатангелу Юхимовичу Кримському.

Вільно володіючи майже шістдесятьма мовами, 
переважно східними, а також знаючи всі діалектні 
особливості української мови, зробив значний 
внесок в українське сходознавство та україністику.

Унікальність А. Кримського як феномена у світовій 
культурі було відзначено рішенням Генеральної 
конференції ЮНЕСКО щодо внесення цієї визначної 
постаті до списку найвидатніших діячів людства.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, праворуч від якого 
написи: УКРАЇНА/2 ГРИВНІ/2021; композицію,  

що символізує діяльність ученого-сходознавця  
та джерело знань – геометричний декор  
із розкритих книг, що складаються  
в багатопроменеву зірку, в центрі якої слова 
А. Кримського: Я ЗРОЗУМІВ,/ ЩО МУШУ БУТИ/ 
УКРАЇНОФІЛОМ –/ ЦЕ Я ЗРОЗУМІВ/ ЦІЛКОМ 
СВІДОМО; під цитатою – факсиміле А Кримський; 
логотип Банкнотно-монетного двору  
Національного банку України (унизу праворуч).

На реверсі монети на тлі вертикальних ліній,  
що вносять певний драматизм та символізують 
трагічну долю вченого, зображено портрет 
Агатангела Кримського, під портретом  
діагонально розміщені написи: АГАТАНГЕЛ 
(ліворуч), КРИМСЬКИЙ (праворуч); унизу роки  
його життя – 1871–1942.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
2

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
12,8

Діаметр, мм
31,0 

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
12 січня 2021 року

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко
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До 150-річчя від дня народження Лесі Українки

Пам’ятна монета присвячена українській поетесі, 
драматургу, перекладачці, літературному критику  
і громадській діячці – Лесі Українці (Ларисі Петрівні 
Косач). Леся Українка – одна з найвидатніших 
українських митців слова. Багатогранний талант 
письменниці виявився в найрізноманітніших жанрах –  
ліриці, епосі, драмі, прозі, публіцистиці. Її творчість 
сповнена глибоких патріотичних почуттів до України.

На аверсі монети розміщено: угорі напис УКРАЇНА, 
праворуч від якого малий Державний Герб України; 
та композицію, що символізує яскравий,  

емоційний, багатий світ поезії Лесі Українки:  
ліворуч на дзеркальному тлі – стилізовані  
під свічі образи чоловіка та жінки; праворуч –  
ключ журавлів, над яким номінал та рік карбування 
монети 20/ГРИВЕНЬ/ 2021.

На реверсі монети на тлі стилізованих гілок  
із листям зображено портрет Лесі Українки;  
ліворуч – роки життя 1871/1913; написи: ЛЕСЯ/ 
УКРАЇНКА (під портретом), Л. КОСАЧ-КВІТКА/  
(В ЛІТЕРАТУРІ ЛЕСЯ УКРАЇНКА) (факсиміле  
Лесі Українки).

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Роман Чайковський,  
Володимир Атаманчук

Номінал, грн 
20

Метал, проба
Срібло, 925

Маса, г
62,2

Діаметр, мм
50,0

Категорія якості карбування 
Пруф

Тираж, шт.
2 500

Гурт
Гладкий із заглибленим написом*

Введено в обіг
21 січня 2021 року

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 62.2,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  
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250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету

Пам’ятна монета присвячена науково-дослідній 
установі Львівського національного університету 
імені Івана Франка, одній із найстаріших 
обсерваторій Східної Європи, заснованій у 1771 році.

Вивчення небесних об’єктів у Львові тоді було  
на тому самому рівні, що й у Берліні, Вільнюсі  
чи Відні, оскільки обсерваторія за оснащенням  
не поступалася тогочасним європейським подібним 
закладам. Науковців виховували у Львівському 
університеті, де спеціально запровадили окремий 
курс астрономії. 

Основними напрямами діяльності сучасної установи 
є дослідження Сонця, зір, міжзоряного середовища, 
галактик та Всесвіту як цілого. Важливим 
напрямом діяльності є також лазерно-віддалемірні, 
фотометричні та позиційні спостереження штучних 
супутників Землі. Комплекс телескопів для таких 
спостережень є в реєстрі наукових об’єктів,  
які становлять національне надбання України.

На аверсі монети розміщено: на тлі стилізованого 
зоряного неба: малий Державний Герб України 
(угорі), під яким написи – УКРАЇНА/2021;  
у центрі на дзеркальному тлі – телескоп  
Львівського університету; номінал – П’ЯТЬ  
ГРИВЕНЬ (унизу півколом); логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(праворуч від телескопа).

На реверсі монети розміщено композицію, 
що символізує часи перших документально 
підтверджених астрономічних спостережень  
у Львові, – на дзеркальному тлі абрису панорами 
Львова XVIII ст. зображено збірний образ 
тогочасного астронома, унизу міські мури,  
на тлі яких – напис 250/РОКІВ та будівля 
обсерваторії; угорі напис півколом – 
АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ЛЬВІВСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко,  
Володимир Атаманчук

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
16,5

Діаметр, мм
35,0  

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
10 лютого 2021 року
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200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії

Пам’ятна монета присвячена науково-дослідному 
інституту “Миколаївська астрономічна обсерваторія” – 
одній із найстаріших обсерваторій Східної Європи, 
заснованій у 1821 році як морська обсерваторія 
з метою забезпечення Чорноморського флоту 
часом, картами та навчання морських офіцерів 
астрономічним методам орієнтування.

Історія розвитку Миколаївської обсерваторії 
пов’язана з вирішенням важливого завдання  
в астрономії – створенням небесної 
Фундаментальної системи координат, що полягає  
в створенні серії Фундаментальних каталогів,  
які стали результатом колективних зусиль 
обсерваторій світу, зроблених на основі мільйонів 
окремих спостережень і визначень координат зірок 
протягом майже 200 років.

Основними напрямами діяльності сучасної 
установи є дослідження об’єктів навколоземного 
простору, динаміки тіл Сонячної системи, створення 
астрометричних каталогів зір, інформаційна 
підтримка астрономічних досліджень  
та астрономічне приладобудування.

На аверсі монети на тлі стилізовано зображеного 
фрагмента земної кулі розміщено: малий Державний 
Герб України (угорі), написи: 2021 (над гербом), 
УКРАЇНА (під гербом); у центрі – історична будівля 
Миколаївської астрономічної обсерваторії,  
яка має особливу конструкцію, оригінальну круглу 
залу, кладку тощо; номінал – П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу 
півколом); логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети розміщено астрономічні 
інструменти: на дзеркальному тлі – меридіанне  
коло, по обидва боки від якого написи:  
1821 (ліворуч), 2021 (праворуч); над ним на матовому 
тлі: зображення символічного центру Миколаївської 
астрономічної обсерваторії з ї ї координатами, 
визначеними першим директором обсерваторії 
Карлом фон Кнорре (ліворуч) та силует оптичного 
приладу – секстанта (праворуч); написи:  
200 РОКІВ МИКОЛАЇВСЬКІЙ АСТРОНОМІЧНІЙ 
ОБСЕРВАТОРІЇ (по колу).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художник
Наталія Фандікова

Скульптори
Святослав Іваненко,  
Володимир Дем’яненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
16,5

Діаметр, мм
35,0  

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
10 лютого 2021 року
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Решетилівське килимарство

Пам’ятні монети присвячені одній зі сторінок 
української культурної спадщини – творам 
килимового мистецтва Полтавщини, яким 
притаманна особлива стилізація рослинних 
квіткових мотивів у вигляді ламаних гілок  
із квітами та листям. Решетилівські майстри ткацтва, 
килимарства та вишивки відомі на всю Україну  
з кінця ХІХ ст. 

Традиції рослинного килимарства Решетилівки, 
справжньої скарбниці українського народного 
мистецтва, у 2017 році внесено до Національного 
переліку елементів нематеріальної культурної 
спадщини України.

На аверсі монет розміщено: у центрі  
на дзеркальному тлі абрису пейзажу – малий 

Державний Герб України (ліворуч), дерево життя – 
традиційний символ в орнаментиці українських 
тканих килимів, рушників, писанок тощо; праворуч 
зазначено номінал: на монеті зі срібла – 10,  
на монеті з нейзильберу – 5; на тлі стилізованих 
килимів написи: УКРАЇНА (ліворуч), ГРИВЕНЬ 
(праворуч); унизу – рік карбування монет – 2021.

На монеті з нейзильберу в центрі, праворуч від 
дерева життя – логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі монет зображено композицію:  
ліворуч – дзеркальний абрис ткалі за роботою, 
праворуч – кольоровий фрагмент килима  
та напис півколом: РЕШЕТИЛІВСЬКЕ КИЛИМАРСТВО 
(на дзеркальному тлі).

СЕРІЯ “УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА”

Введено в обіг
15 квітня 2021 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 16,5

Діаметр, мм
38,6 35,0

Тираж, шт. 
3 000 40 000

Категорія якості карбування

Пруф* Спеціальний* 
анциркулейтед 

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами**

Рифлений

*Елемент оздоблення – тамподрук.

**Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  

Художник
Любов Андрощук

Скульптори
Володимир Дем’яненко,  
Анатолій Демяненко
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Василь Стефаник

Пам’ятна монета присвячена 150-річчю від 
дня народження талановитого українського 
письменника-новатора, неперевершеного майстра 
експресіоністичної новели, поета, громадського 
діяча та політика Василя Стефаника. 

Художні твори прозаїка вміщуються в одному 
томику, але його ім’я стоїть поряд з іменами 
найвидатніших новелістів світу, вони вражають 
своєю виключною правдивістю, справжньою 
оригінальністю і художньою досконалістю.  
Збірка новел “Синя книжечка” стала помітною  
віхою в розвитку української прози. Вона принесла  
В. Стефанику загальне визнання та була зустрінута 
захопленими відгуками І. Франка, Лесі Українки,  
М. Коцюбинського, О. Кобилянської, а збірка 
“Камінний хрест” сприйнята як визначна  
літературна подія.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, по обидва боки  
від якого – 2021; у центрі – стилізовану композицію: 
на тлі вікна сільської хати – портрет Василя 
Стефаника, праворуч від якого – колосок,  
що символізує письменницьке перо; написи: 
УКРАЇНА (над портретом), номінал – 2 (праворуч), 
ГРИВНІ (півколом праворуч), ВАСИЛЬ СТЕФАНИК 
1871–1936 (унизу півколом); логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(праворуч між написами).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
самотню фігуру людини, яка зібралася в далеку 
путь, на передньому плані – кам’яний хрест, 
праворуч і ліворуч від якого колоски, по обидва 
боки від фігури – стилізовані птахи.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Марина Куц

Скульптори
Володимир Атаманчук,  
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
2

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
12,8

Діаметр, мм
31,0 

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
12 травня 2021 року
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Київська фортеця

Пам’ятні монети  присвячені одній із найбільших 
кам’яно-земляних фортець у світі, яка збереглася  
до наших днів – комплексу унікальних фортифікаційних 
споруд, який формувався протягом багатьох століть. 
Сьогодні Національний історико-архітектурний 
музей “Київська фортеця” – це унікальний музейний 
комплекс, багато споруд якого пов’язані з історією 
громадських визвольних рухів в Україні.

На аверсі монет розміщено: угорі на тлі стилізованої 
композиції, присвяченої Київській фортеці 
(фрагмент арочного входу), – малий Державний 
Герб України, під яким – напис УКРАЇНА; унизу на 

дзеркальному тлі – ключ, під яким написи:  
на монеті зі срібла – 10/ГРИВЕНЬ/2021, на монеті  
з нейзильберу – 5/ГРИВЕНЬ/2021.

На монеті з нейзильберу – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(праворуч від ключа).

На реверсі монет зображено композицію: Київська 
фортеця (вид із висоти пташиного польоту), 
праворуч від якої – схема укріплень фортеці; унизу 
написи: КИЇВСЬКА (на дзеркальному тлі), ФОРТЕЦЯ/
XVIII–XIX ст. (на тлі абрису зубців фортеці).

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Введено в обіг
14 травня 2021 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 16,5

Діаметр, мм
38,6 35,0

Тираж, шт. 
3 000 40 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленим 
написом*

Рифлений

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  

Художник
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук,  
Святослав Іваненко 
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1 Гривня

Пам’ятна монета “1 Гривня” відтворює дизайн 
обігової монети “Володимир Великий” номіналом  
1 гривня зразка 2004 року, присвяченої видатному 
державному та політичному діячеві, творцю 
середньовічної європейської держави  
Руси-України – князю Київському Володимиру 
Великому.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, під яким написи:  
УКРАЇНА/НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК; номінал 1  
(по центру), позначення металу, його проби,  
маси монети в чистоті Au 999,9/15,55 (ліворуч  

від номіналу), ГОЛОВА та підпис В. С. Стельмаха, 
який очолював Національний банк України  
у 2010 році (праворуч від номіналу), ГРИВНЯ  
(під номіналом півколом); унизу на тлі  
стилізованого орнаменту у вигляді підкови –  
рік карбування 2010, логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (ліворуч).

На реверсі монети розміщено зображення князя 
Володимира Великого, який тримає в правій руці 
хрест, а в лівій – макет Десятинної церкви,  
та напис ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ (угорі півколом).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художник
Володимир Дем’яненко

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Номінал, грн 
1

Метал, проба
Золото, 999,9

Маса, г
15,55

Діаметр, мм
25,0

Категорія якості карбування 
Анциркулейтед

Тираж, шт.
500

Гурт
Гладкий

Введено в обіг
17 травня 2021 року
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100 років Національній академії внутрішніх справ

Пам’ятна монета присвячена вищому навчальному 
закладу, який готує фахівців для Міністерства 
внутрішніх справ України, Національної поліції 
України та центральних органів виконавчої влади. 

У непростих умовах сьогодення нашій державі 
потрібні висококваліфіковані фахівці, які будуть 
ефективно виконувати нові завдання з протидії 
злочинності, забезпечення публічної безпеки, 
стояти на варті закону, діяти на благо  
українського народу.

На аверсі монети розміщено: малий Державний 
Герб України (угорі праворуч); у центрі на тлі 

стилізованої карти України – логотип  
Національної академії внутрішніх справ;  
написи: УКРАЇНА/2021 (угорі), 2/ГРИВНІ (ліворуч  
від логотипу академії, напис ГРИВНІ – 
вертикальний), СЛУЖИТИ ТА ЗАХИЩАТИ  
(унизу півколом); логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України  
(праворуч). 

На реверсі монети зображено будівлю  
Національної академії внутрішніх справ та написи: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
(по колу), 100 РОКІВ (унизу).

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
2

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
12,8

Діаметр, мм
31,0 

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
30 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
18 травня 2021 року

Програмне 
моделювання
Юрій Лук’янов

Художник
Оксана Обозненко

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Володимир Дем’яненко
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Євген Коновалець

Пам’ятна монета присвячена військовому  
і політичному діячеві, особистості, що символізує 
спадковість української національно-визвольної 
боротьби, – Євгену Михайловичу Коновальцю. 

Є. Коновалець – полковник Армії Української 
Народної Республіки, командант Української 
військової організації, голова Проводу українських 
націоналістів, голова Організації українських 
націоналістів – політичного руху, який ставив  
за мету розбудову незалежної Української держави 
на всіх українських етнічних землях. Він розбудував 
січову формацію у полк Січових Стрільців, який 
був найорганізованішою та найдисциплінованішою 
частиною Армії УНР.

На аверсі монети розміщено: на тлі калинової  
гілки, яка обрамлює монету ліворуч, – малий  
Державний Герб України (угорі), праворуч  
від якого напис УКРАЇНА; по центру,  

на дзеркальному тлі, – фалеристична пам’ятка 
часів визвольних змагань у вигляді монограми 
з двох літер “С”, переплетених гілкою червоної 
калини, – військова відзнака “Стрілецька Рада” 
колегії команданта Січових Стрільців Євгена 
Коновальця 1918–1919 років; праворуч від якої – 
слова Є. Коновальця: …БУДЕМО/МАТИ СИЛУ,/ТОДІ 
ВИЙДЕМО/ПОБІДНО/З НАЙГІРШОГО/ЛИХОЛІТТЯ/ 
І ЗДОБУДЕМО/ВСЕ, ЩО НАМ/ТРЕБА. та його 
факсиміле; унизу: номінал монети – 2 ГРИВНІ  
та рік карбування монети – 2021; логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(ліворуч від військової відзнаки).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
стилізований портрет Євгена Коновальця,  
ліворуч від якого напис ОУН та стилізований тризуб 
з мечем; праворуч написи: ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ 
(півколом), роки життя 1891/1938 (унизу).

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
2

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
12,8

Діаметр, мм
31,0 

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
09 червня 2021 року

Програмне 
моделювання
Юрій Лук’янов

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук
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Спадок

Пам’ятна монета присвячена розкриттю в художньо-
образній манері народного мистецтва, явищ 
культури, науки, побуту, що перейшли нам у спадок 
від попередніх поколінь і представлені прадавнім 
символом Сонця, життєвої сили, еволюції  
Всесвіту і життя загалом, надбанням видатної 
універсальної цінності матеріальної і духовної 
культури нашого народу та іншими символами, 
закодованими на писанках, вишиванках,  
в орнаментах.

На аверсі монети розміщено: угорі малий 
Державний Герб України (позолочений),  
над яким – рік карбування монети – 2021;  
унизу півколом написи: УКРАЇНА і 10 ГРИВЕНЬ;  

у центрі зображено прикрашену знаками-
символами, оберегами, візерунками спіраль – 
багатозначний символ еволюції Всесвіту, розвитку, 
безперервності, ритму дихання і самого життя.

На реверсі монети в оточенні стилізованої 
рослинності, що символізує мальовничі пейзажі, 
краєвиди нашої Батьківщини, зображено козака 
Мамая (елемент оздоблення – позолота),  
який є своєрідним втіленням українського 
характеру, символом волелюбності і безсмертя 
українського народу. Козак тримає стилізоване 
українське небо, українську культуру, весь 
багатовіковий “спадок” народу. Угорі розміщено 
напис СПАДОК.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко,  
Володимир Дем’яненко

Номінал, грн 
10

Метал, проба
Срібло, 925

Маса, г
31,1

Діаметр, мм
38,6 

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленим написом*

Введено в обіг
09 червня 2021 року

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  

Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,002 г.
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Василь Сліпак

Пам’ятна монета присвячена Герою України, 
кавалеру орденів “Золота Зірка”, “За мужність” 
І ступеня, лицарю свободи, волонтеру, учаснику 
бойових дій на сході України, воїну-добровольцю  
з позивним “Міф” – Василю Ярославовичу Сліпаку.

Василь Сліпак – всесвітньо відомий український 
оперний співак, соліст Паризької національної 
опери, один з лідерів української громади Франції, 
член Об’єднання українців Франції, який, відклавши 
свої концерти на світових оперних сценах,  
із 2015 року боронив Українську державу  
від російського агресора і загинув на 41-му році 
життя – 29 червня 2016 року від кулі снайпера 
поблизу смт Луганське. 

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, праворуч від якого  
напис УКРАЇНА (півколом); у центрі на дзеркальному 
тлі – портрет Василя Сліпака, праворуч  
від якого: нотний рядок, номінал монети – 2, 
графічний символ гривні, рік карбування  
монети – 2021 і логотип Банкнотно-монетного  
двору Національного банку України; ліворуч  
написи: ВАСИЛЬ СЛІПАК “МІФ” (унизу  
півколом).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
соловейка на стволі автомата, стилізовані гілки 
дерев (угорі та внизу).

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Андрій Єрмоленко

Скульптори
Володимир Атаманчук,  
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
2

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
12,8

Діаметр, мм
31,0 

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
21 червня 2021 року
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25 років Конституції України

Пам’ятна монета присвячена 25-річчю прийняття 
Основного Закону України – головного джерела 
національного права, ядра всієї правової системи, 
який є сукупністю норм і принципів, що регулюють 
суспільні відносини, визначають організацію 
державної влади.

Конституція зміцнює державу, сприяє ї ї політичному 
єднанню, соціально-економічному розвитку 
суспільства в цілому.

На аверсі монети на матовому тлі складеного пазла, 
контурами якого є мікротекст із цитатами окремих 

статей Конституції України, розміщено: позолочений 
малий Державний Герб України (по центру); написи: 
УКРАЇНА (угорі), номінал монети – 10/ГРИВЕНЬ 
(праворуч від герба); рік карбування монети –  
2021 (унизу).

На реверсі монети на матовому тлі складеного 
пазла розміщено дзеркальні силуетні зображення, 
що уособлюють народ України та  символізують, 
що кожен окремий українець є частиною одного 
цілого, а Основний Закон України  гарантує їх права; 
праворуч – малий Державний Герб України  
та написи КОНСТИТУЦІЯ/УКРАЇНИ.

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

Художник
Владислав Яровий

Програмне  
моделювання 
Юрій Лук’янов

Номінал, грн 
10

Метал, проба
Срібло, 925

Маса, г
31,1

Діаметр, мм
38,6 

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
2 500

Гурт
Гладкий із заглибленим написом*

Введено в обіг
21 червня 2021 року

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  

Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0004 г.
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Маяки України

Пам’ятна монета присвячена засобам навігаційного 
обладнання – маякам. 

В Україні, яка розташована на перетині торгових 
шляхів Східної Європи і Середземноморського 
басейну та має понад 2 500 км морського 
узбережжя, налічуються десятки маяків, кожен 
із яких має власне ім’я, історію та форму. Маяки 
не лише виконують функцію забезпечення 
судноплавства, а також є надбанням національної 
культурної спадщини України.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, написи: УКРАЇНА  
(під гербом), 2021 (праворуч від герба); у центрі – 
композиція: на тлі стилізованих хвиль – фрагмент 

карти України, на береговій лінії якої крапками 
позначені маяки; номінал монети – 5/ГРИВЕНЬ 
(унизу на дзеркальному тлі); логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(праворуч від карти).

На реверсі монети розміщено: у центрі на тлі  
лімба компаса – зображення рози вітрів,  
що символізує правильний вибір шляху та щасливе 
його завершення, навколо якої на тлі стилізованих 
хвиль зображено маяки та їхні назви: СТАНІСЛАВ-/
АДЖИГОЛЬСЬКИЙ ЗАДНІЙ (угорі ліворуч),  
ЗМІЇНИЙ (ліворуч), ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ  
(унизу ліворуч), МЕГАНОМСЬКИЙ (унизу), 
ІЛЛІНСЬКИЙ (унизу праворуч), БИРЮЧИЙ 
(праворуч); угорі – чайки та напис МАЯКИ/УКРАЇНИ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
16,5

Діаметр, мм
35,0 

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
22 липня 2021 року

Програмне 
моделювання
Юрій Лук’янов

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко
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Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського

Пам’ятна монета присвячена символу відродження 
дикої природи, знаковій тварині заповідника – коню 
Пржевальського – єдиному існуючому виду диких 
коней, що збереглися донині в первісному вигляді,  
і який занесено до Міжнародної Червоної книги  
з природоохоронним статусом “на межі  
зникнення”. 

Монета розпочинає ряд монет “Чорнобиль. 
Відродження”. Парадокс, але техногенна  
катастрофа дала природі унікальний шанс  
на відродження, яким вона скористалася  
сповна. 

У 2016 році на території, що постраждала  
від наслідків аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції, було створено найбільший  
і наймолодший об’єкт природно-заповідного 
фонду України – Чорнобильський радіаційно-
екологічний біосферний заповідник. Ця територія 
стала своєрідним резерватом для розмноження 
не лише типових, а й рідкісних червонокнижних 
представників живого світу.

На аверсі монети розміщено: малий Державний 
Герб України (угорі), написи: УКРАЇНА (під гербом); 
номінал монети – 5/ГРИВЕНЬ (праворуч від герба); 
у центрі – символічне колесо життя, що знаменує 
відродження природи: стилізований міжнародний 
знак “Радіаційна загроза”, оповитий листям,  
навколо якого тварини, популяції яких 
розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, 
що стала своєрідним резерватом для розмноження 
зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, 
рисі, зубра, лося, ведмедя бурого; по колу,  
на дзеркальному тлі написи: ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ 
РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ БІОСФЕРНИЙ 
ЗАПОВІДНИК (ліворуч), CHORNOBYL RADIATION 
AND ECOLOGICAL BIOSPHERE RESERVE (праворуч); 
рік карбування – 2021 (унизу); логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України (угорі).

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено 
коня Пржевальського (використано тамподрук), 
над яким на дзеркальному тлі написи: КІНЬ/ 
ПРЖЕВАЛЬСЬКОГО/EQUUS FERUS PRZEWALSKII; 
угорі – коня та лоша.

СЕРІЯ “ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ”

Художник
Наталія Фандікова

Скульптори
Анатолій Демяненко,  
Володимир Дем’яненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
16,5

Діаметр, мм
35,0  

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
40 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
29 липня 2021 року
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До 30-річчя незалежності України

Пам’ятна монета присвячена доленосній події,  
що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня  
1991 року Верховна Рада України прийняла 
історичний документ – Акт проголошення 
незалежності України. 

Український народ у різні часи боровся за право 
мати свою національну державу, мову, культуру. 
І сьогодні Україна на світовій карті – незалежна 
держава. Витоки нашої незалежності – в історичній 
пам’яті народу, його традиціях, духовній  
та культурній спадщині.

На аверсі монети розміщено: композицію,  
що символізує Україну, – безкрайні мальовничі поля 
у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять 

лелеки – один із символів України, на тлі якої вгорі 
малий Державний Герб України, написи: УКРАЇНА 
(праворуч півколом), 2021 (ліворуч від герба), 
номінал монети – 5 ГРИВЕНЬ (унизу півколом); 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України (ліворуч).

На реверсі монети зображено кольорову  
вишивану стрічку (використано тамподрук), 
що символізує код нації і нагадує ДНК, яка є 
матеріальним носієм генетичної інформації,  
тобто забезпечує збереження, передавання  
і відтворення інформації, та півколом розміщено 
написи: 30 РОКІВ (угорі ліворуч на матовому тлі) 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (праворуч  
на дзеркальному тлі).

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
16,5

Діаметр, мм
35,0 

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
50 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
10 серпня 2021 року

Програмне 
моделювання
Юрій Лук’янов

Художник
Олег Шупляк

Скульптор
Володимир Атаманчук
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До 30-річчя незалежності України

Пам’ятна монета присвячена доленосній події,  
що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня  
1991 року Верховна Рада України прийняла 
історичний документ – Акт проголошення 
незалежності України. 

Український народ у різні часи боровся за право 
мати свою національну державу, мову, культуру. 
І сьогодні Україна на світовій карті – незалежна 
держава. Витоки нашої незалежності – в історичній 
пам’яті народу, його традиціях, духовній  
та культурній спадщині.

На аверсі монети розміщено: по центру мозаїчне, 
прикрашене рослинним орнаментом зображення 

Знака княжої держави Володимира Великого – 
тризуба як символ процесу становлення держави, 
що сприяє консолідації та розвиткові української 
нації, ї ї історичної свідомості, традицій і культури,  
над яким – рік карбування монети – 2021, малий 
Державний Герб України (унизу ліворуч); напис 
УКРАЇНА (унизу праворуч); номінал монети – 250  
та графічний символ гривні (унизу на дзеркальному тлі).

На реверсі монети в обрамленні стилізованих 
променів зображено головну скульптуру Монумента 
Незалежності України (автор Кущ А. В.) – Оранту-
Переможницю з калиновою гілкою в руках;  
унизу напис півколом – 30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
УКРАЇНИ.

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко,  
Роман Чайковський

Номінал, грн 
250

Метал, проба
Золото, 900

Маса, г
62,2

Діаметр, мм
42,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
До 400

Гурт
Гладкий із заглибленим написом*

Введено в обіг
17 серпня 2021 року

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Au 900, масу дорогоцінного металу в чистоті – 62.2,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  
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До 30-річчя незалежності України

Пам’ятна монета присвячена доленосній події,  
що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня  
1991 року Верховна Рада України прийняла 
історичний документ – Акт проголошення 
незалежності України. 

Український народ у різні часи боровся за право 
мати свою національну державу, мову, культуру. 
І сьогодні Україна на світовій карті – незалежна 
держава. Витоки нашої незалежності – в історичній 
пам’яті народу, його традиціях, духовній  
та культурній спадщині.

На аверсі монети розміщено: угорі малий 
Державний Герб України; стилізовану композицію – 
в обрамленні променів зображено могутній дуб 
(елемент оздоблення – локальна позолота),  

крона якого нагадує абриси кордонів нашої 
держави, а коріння – декоративно відтворює певні 
етапи державотворення новітньої історії України – 
УНР, ЗУНР, Українська Держава, Директорія УНР 
тощо; написи: УКРАЇНА (на тлі крони дерева),  
на дзеркальному тлі: 50 та графічний символ гривні 
(ліворуч) та 2021 (праворуч).

На реверсі монети по центру мозаїчне, прикрашене 
рослинним орнаментом зображення Знака  
княжої держави Володимира Великого – тризуба 
(елемент оздоблення – локальна позолота)  
як символ процесу становлення держави,  
що сприяє консолідації та розвиткові української 
нації, ї ї історичної свідомості, традицій і культури; 
унизу напис у три рядки 30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
УКРАЇНИ.

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

Номінал, грн 
50

Метал, проба
Срібло, 999

Маса, г
500,0

Діаметр, мм
85,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
500

Гурт
Гладкий із заглибленим написом*

Введено в обіг
17 серпня 2021 року

Масштаб монети 1:2

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Володимир Дем’яненко

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 999, масу дорогоцінного металу в чистоті – 500.0,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  

Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,01 г.
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До 30-річчя незалежності України

Пам’ятна монета присвячена доленосній події,  
що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня  
1991 року Верховна Рада України прийняла 
історичний документ – Акт проголошення 
незалежності України. 

Український народ у різні часи боровся за право 
мати свою національну державу, мову, культуру. 
І сьогодні Україна на світовій карті – незалежна 
держава. Витоки нашої незалежності – в історичній 
пам’яті народу, його традиціях, духовній  
та культурній спадщині.

На аверсі монети розміщено: напис УКРАЇНА, 
ліворуч від якого – рік карбування монети –  
2021 та малий Державний Герб України; композицію, 

що є своєрідним носієм інформації і поєднує минуле 
й сучасне: угорі – QR-код як символ цифрової 
трансформації суспільства та економіки, унизу – 
стилізоване зображення елементів вишивки – 
скарбниці символів, у яких відображаються звичаї, 
обряди, вірування нашого народу; номінал – 10 
та графічний символ гривні (праворуч від напису 
Україна).

На реверсі монети зображено айдентику  
до Дня незалежності України – цифра 3  
та стилізована цифра 0 у вигляді кольорової квітки 
(використано тамподрук) із написами: ТИ У МЕНЕ 
ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/
УКРАЇНИ (унизу).

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

Номінал, грн 
10

Метал, проба
Срібло, 925

Маса, г
31,1

Діаметр, мм
38,6  

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
3 000

Гурт
Гладкий із заглибленим написом*

Введено в обіг
17 серпня 2021 року

Програмне 
моделювання
Юрій Лук’янов

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Дем’яненко

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  
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Олеський замок

Пам’ятна монета присвячена справжній перлині 
Львівщини – комплексній пам’ятці архітектури  
та історії – Олеському замку, уперше згаданому  
в історичних джерелах 1327 року. 

Замковий комплекс багато століть височіє  
на вершечку крутого пагорба-останця і є свідком  
та учасником багатьох подій, що навічно увійшли  
в історію України та сусідніх країн. 

Середньовічна фортеця в ХVII ст. була  
перетворена Яном Даниловичем на палац  
у стилі ренесансу. 

Замковий комплекс в Олеську, до архітектурних 
споруд якого, крім замку, належить костел  

капуцинів із келіями, входить до туристичного 
маршруту “Золота підкова Львова”.

На аверсі монети на тлі зображення Олеського 
замку з гравюри ХІХ ст. розміщено: ліворуч –  
малий Державний Герб України; праворуч – 
різьблене в камені зображення над в’їзною  
брамою замку часів перебудови Даниловича;  
унизу на дзеркальному тлі абрису зубців,  
що символізують оборонне значення замку  
в певний період його існування, написи:  
УКРАЇНА/ 2021/ 10 ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети на дзеркальному тлі  
розміщено Олеський замок та написи  
ОЛЕСЬКИЙ/ ЗАМОК (угорі праворуч).

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко,  
Роман Чайковський

Номінал, грн 
10

Метал, проба
Срібло, 925

Маса, г
31,1

Діаметр, мм
38,6 

Категорія якості карбування 
Пруф

Тираж, шт.
3 000

Гурт
Гладкий із заглибленим написом*

Введено в обіг
17 серпня 2021 року

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  
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Українські рятівники

Пам’ятна монета присвячена представникам 
героїчної професії рятувальника – однієї  
з найнебезпечніших і найскладніших, покликаної 
захищати населення і територію держави  
від проявів природних лих і техногенних катастроф.

Рятувальники, яким притаманні звитяга і мужність, 
готовність до самопожертви в ім’я збереження 
життя інших, працюють на землі й під землею,  
на воді й під водою, у будь-яку пору року, час доби 
та за будь-яких погодних умов. 

З метою привернення уваги широких верств 
громадськості до питань цивільного захисту 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій 
постійно модернізується, організовує навчання 
населення основам безпеки життєдіяльності, 

проводить акції під гаслом “ЗАПОБІГТИ.  
ВРЯТУВАТИ. ДОПОМОГТИ”.

На аверсі монети на дзеркальному тлі, в обрамленні 
стилізованого рослинного орнаменту розміщено: 
напис УКРАЇНА (угорі); у центрі – логотип Державної 
служби з надзвичайних ситуацій; малий Державний 
Герб України (ліворуч від логотипа); рік карбування 
монети – 2021 (праворуч від логотипа); номінал –  
5 ГРИВЕНЬ (унизу); логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (праворуч,  
під роком карбування).

На реверсі монети на матовому тлі зображено 
рятувальника з дитиною на руках; дзеркальний 
абрис рятувального гелікоптера (угорі); написи: 
ЗАПОБІГТИ!/ВРЯТУВАТИ!/ДОПОМОГТИ! (ліворуч).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художник
Владислав Яровий

Скульптори
Володимир Дем’яненко,  
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
16,5

Діаметр, мм
35,0  

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
40 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
15 вересня 2021 року
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80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру

Пам’ятні монети присвячені 80-м роковинам  
трагедії, що сталася в урочищі Бабин Яр у Києві  
під час Другої світової війни. З вересня 1941 року  
до кінця вересня 1943 року це було місце розстрілів 
і захоронень. Більше 100 000 людей було страчено 
тут нацистами, жертвами яких стали переважно 
євреї, а також українці, роми, представники інших 
національностей.

На аверсі монет розміщено: малий Державний Герб 
України (праворуч), під яким вертикальний напис  
під кутом УКРАЇНА; ліворуч номінал: на монеті  
зі срібла – 10 ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу –  
5 ГРИВЕНЬ (вертикально під кутом); у центрі  
на тлі концентричних кіл, що нагадують мішень,  
та фрагмента топографічного зображення 

Бабиного Яру, що нагадує цівки крові, – стилізована 
композиція – пронизане кулею серце; написи: 
БАБИН ЯР 1941 (угорі півколом), рік карбування 
монети 2021 (унизу). 

На монеті з нейзильберу розміщено логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України (угорі ліворуч).

На реверсі монет зображено художньо-образну 
композицію, що відображає трагедію Бабиного  
Яру, – антропоморфні фігури, що нібито лежать  
під землею та уособлюють розстріляні сім’ї.  
Угорі розміщено напис: 80-ТІ РОКОВИНИ/ТРАГЕДІЇ  
В БАБИНОМУ ЯРУ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Введено в обіг
27 вересня 2021 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 16,5

Діаметр, мм
38,6 35,0

Тираж, шт. 
3 000 40 000

Категорія якості карбування
Спеціальний 
анциркулейтед* 

Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами**

Рифлений

*Монету виготовлено з використанням технології патинування.

**Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  

Програмне 
моделювання
Юрій Лук’янов

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Атаманчук
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Іван Піддубний

Пам’ятна монета присвячена 150-річчю від дня 
народження славетного спортсмена, шестиразового 
чемпіона світу з греко-римської боротьби Івана 
Максимовича Піддубного.

“Чемпіон чемпіонів”, “король чемпіонів”,  
як писала про борця тогочасна європейська преса, 
прославився богатирською силою, мужністю, 
спритністю, силою духу. За 40 років Піддубний  
не програв жодного чемпіонату і мав поразки тільки 
в окремих поєдинках.

Нащадок козацького роду, він здобув легендарну 
славу атлета, його ім’я стало символом незламної 
сили народу. Донині в Україні людей великої 
фізичної сили порівнюють із Піддубним.

На аверсі монети розміщено: угорі – написи 
УКРАЇНА/ 2021, під якими – малий Державний Герб 
України; у центрі – стилізовану композицію у вигляді 
медалі на стрічці: зображено земну кулю, навколо 
якої написи: УКРАЇНСЬКИЙ БОГАТИР (півколом  
над кулею), ЧЕМПІОН ЧЕМПІОНІВ (півколом  
під кулею); номінал монети – 2/ГРИВНІ (унизу  
на дзеркальному тлі); по обидва боки від 
центральної композиції – стилізовані сцени 
боротьби; логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (унизу праворуч).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
І. Піддубного, праворуч від якого – роки життя 
1871/1949 та напис ІВАН ПІДДУБНИЙ (півколом).

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Святослав Іваненко,  
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
2

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
12,8

Діаметр, мм
31,0 

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
05 жовтня 2021 року
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Дмитро Бортнянський

Пам’ятна монета присвячена 270-річчю  
від дня народження славетного українського 
композитора, хорового диригента, музичного 
педагога, реформатора духовної музики, одного  
із засновників класичної музичної традиції –  
Дмитра Степановича Бортнянського. 

Дмитро Бортнянський – автор опер, хорових, 
симфонічних, камерно-інструментальних творів, 
у яких відображені мотиви української народної 
пісенності. Його церковно-вокальний стиль  
є вершиною тогочасного мистецтва, а творчість 
вплинула на розвиток української музики на наступні 
століття.

На аверсі монети розміщено стилізовану композицію: 
на тлі барокових рослинних елементів – нотний стан 

із рукописною партитурою, над якою шестикрилі 
серафими, що символізують велич духовної музики 
композитора, прагнення до Божественного; унизу 
на дзеркальному тлі: напис УКРАЇNА (використано 
шрифт “RuteniaDecor©2016 Василь Чебаник”), під 
яким – малий Державний Герб України; по обидва 
боки від герба: номінал монети – 2, графічний 
символ гривні (ліворуч), рік карбування монети 
20/21 (праворуч); логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (унизу 
праворуч на дзеркальному тлі).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
портрет Д. Бортнянського, ліворуч від якого  
на матовому тлі вертикальні написи: 1751/ДМИТРО/
БОРТNЯNСЬКИЙ/1825 (використано шрифт 
“RuteniaDecor©2016 Василь Чебаник”).

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко,  
Володимир Атаманчук

Номінал, грн 
2

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
12,8

Діаметр, мм
31,0 

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
19 жовтня 2021 року
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Хотинська битва

Пам’ятна монета присвячена важливій події 
європейської історії першої половини XVII ст.,  
яка фактично вирішила долю християнської 
цивілізації, – 400-річчю Хотинської епопеї, під час 
якої спільними зусиллями запорозько-польсько-
литовського війська на молдавському кордоні було 
зупинено військо Османської імперії. 

У вересні 1621 року на полі бою зійшлися 
багатотисячна армія султана Османа ІІ,  
якій протистояло військо значно меншої 
чисельності. Османці сімнадцять разів штурмували 
козацькі позиції та близько десяти – позиції 
польсько-литовських сил. Роль запорозького 
війська на чолі з блискучим політичним діячем  
та полководцем Петром Конашевичем-Сагайдачним, 
який нав’язав противнику тактику нічної війни,  
була особливо значущою. 

Зважаючи на величезні втрати (армія Османа ІІ  
не дорахувалася близько 40 тисяч вояків), 

Османська імперія змушена була відмовитися  
від планів завоювання Європи та підписати 
Хотинський мирний договір.

На аверсі монети розміщено: угорі на дзеркальному 
тлі – малий Державний Герб України, праворуч  
від якого напис УКРАЇНА; у центрі – композицію,  
що символізує облогу Хотинського табору: фортеця 
(ліворуч), війська захисників (праворуч від фортеці), 
навколо яких – клуби диму; угорі за річкою, праворуч 
від фортеці, – стилізований табір супротивників; 
написи: номінал – 5/ГРИВЕНЬ (на тлі фортеці),  
рік карбування монети 2021 (унизу на матовому тлі); 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України (під роком карбування).

На реверсі монети на передньому плані зображено 
гетьмана Петра Сагайдачного, на другому – постаті 
воїнів; ліворуч на дзеркальному тлі розміщено 
написи: ХОТИНСЬКА/БИТВА/1621/РІК.

СЕРІЯ “ГЕРОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ”

Художники
Олександр Кузьмін

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Володимир Атаманчук

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
16,5

Діаметр, мм
35,0 

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
29 жовтня 2021 року
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Десантно-штурмові війська Збройних Сил України

Пам’ятна монета присвячена окремому роду 
військ, що належить до сил негайного реагування 
Збройних Сил України і характеризується високою 
маневреністю та автономністю дій, призначеному 
для швидкого розгортання з метою ведення 
наступальних, штурмових дій, прикриття окремих 
напрямків, а також охоплення противника повітрям, 
ведення бойових дій у його тилу.

На аверсі монети розміщено: угорі напис – УКРАЇНА 
(півколом), під яким малий Державний Герб України 
(ліворуч) та нарукавний знак десантно-штурмових 
військ ЗСУ (праворуч); у центрі на дзеркальному  

тлі – емблема десантно-штурмових військ ЗСУ; 
номінал 10 та графічний символ гривні  
(ліворуч від емблеми); рік карбування монети – 
2021 (праворуч від емблеми); напис – ДЕСАНТНО-
ШТУРМОВІ ВІЙСЬКА ЗСУ (унизу півколом);  
логотип Банкнотно-монетного двору  
Національного банку України (під роком 
карбування).

На реверсі на дзеркальному тлі зображено 
символічний образ воїна-десантника в лицарських 
обладунках, за спиною якого напіврозкриті крила, – 
символ покровителя війська – Архангела Михаїла.

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Художник
Андрій Єрмоленко

Скульптори
Володимир Атаманчук,  
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
10

Meтал
Сплав на основі цинку з покривом 
нікелем 

Маса, г
12,4

Діаметр, мм
30,0 

Категорія якості карбування 
Анциркулейтед 

Тираж, шт.
1 000 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
11 листопада 2021 року
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Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів)

Пам’ятна монета присвячена одній зі святинь  
та самобутніх “родзинок” міста – Гарнізонному 
храму святих апостолів Петра і Павла, побудованому 
на початку XVII ст.

Ця одягнена в барокові шати споруда,  
що прикрашає історичну частину міста Лева, – 
найбільший львівський храм, який пережив різні 
часи, у певні періоди історії виконував функції 
гарнізонної церкви міста, складу, книгосховища,  
а 2011 року знову відкрив двері для вірян.

За час російсько-українського воєнного  
конфлікту на Сході України храм став не лише 
церквою, де моляться за українських воїнів  

і відспівують загиблих учасників ООС, а й музеєм  
і волонтерським центром. 

На аверсі монети розміщено: малий Державний 
Герб України, під яким напис УКРАЇНА;  
фрагмент інтер’єру центрального нефу, унизу  
на дзеркальному тлі номінал монети і рік  
карбування – 5/ГРИВЕНЬ/2021; логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(унизу праворуч).

На реверсі монети зображено фасад будівлі храму, 
угорі ліворуч від якого – лев та напис ЛЬВІВ  
(під левом); написи: ГАРНІЗОННИЙ ХРАМ СВЯТИХ 
АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА (півколом ліворуч).

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Художник
Наталія Фандікова

Скульптори
Володимир Дем’яненко,  
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
16,5

Діаметр, мм
35,0  

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
01 грудня 2021 року
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Збройні Сили України

Пам’ятна монета присвячена українським 
військам, на які відповідно до Конституції України 
покладаються завдання з оборони України, 
захисту ї ї суверенітету, територіальної цілісності 
та недоторканності; забезпечення стримування 
та відсічі збройній агресії проти України, охорони 
повітряного простору держави та підводного 
простору у межах територіального моря України,  
а також завдання щодо участі в заходах, 
спрямованих на боротьбу з тероризмом.

На аверсі монети розміщено: угорі – напис УКРАЇНА 
(півколом), у центрі на дзеркальному тлі – емблема 
Збройних Сил України, ліворуч від якої – малий 
Державний Герб України; під емблемою:  

рік карбування монети – 2021 та номінал – ДЕСЯТЬ 
ГРИВЕНЬ (півколом); логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (праворуч  
від емблеми ЗСУ).

На реверсі монети на тлі стилізованого рослинного 
орнаменту – військові знаки розрізнення: 
загальновійськовий беретний знак (угорі), беретний 
знак Десантно-штурмових військ ЗСУ (праворуч), 
беретний знак Військово-морських сил ЗСУ  
(унизу праворуч), беретний знак Сил спеціальних 
операцій ЗСУ (унизу ліворуч), беретний знак 
Повітряних сил ЗСУ (ліворуч); у центрі  
на дзеркальному тлі написи: ЗБРОЙНІ/СИЛИ/ 
УКРАЇНИ.

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
10

Meтал
Сплав на основі цинку з покривом 
нікелем 

Маса, г
12,4

Діаметр, мм
30,0 

Категорія якості карбування 
Анциркулейтед 

Тираж, шт.
1 000 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
01 грудня 2021 року

Програмне 
моделювання
Юрій Лук’янов

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко
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Сухопутні війська Збройних Сил України

Пам’ятна монета присвячена військам, які є основою 
та головним носієм бойової могутності Збройних  
Сил України. 

За своїм призначенням та обсягом покладених  
на них завдань вони відіграють вирішальну роль  
у виконанні Збройними Силами своїх функцій  
як у мирний, так і у воєнний час. 

Сухопутні війська – це міцний моноліт 
механізованих і танкових військ, ракетних військ 
та артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів 
протиповітряної оборони, спеціальних військ, 
частин логістичного забезпечення, а також бригад 
територіальної оборони.

На аверсі монети розміщено: угорі – напис УКРАЇНА 
(півколом), у центрі на дзеркальному тлі – емблема 
сухопутних військ ЗСУ, ліворуч від якої – малий 
Державний Герб України, праворуч – нарукавний 
знак сухопутних військ ЗСУ; під емблемою: рік 
карбування монети – 2021 та номінал – ДЕСЯТЬ 
ГРИВЕНЬ (півколом); логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (унизу праворуч 
від емблеми сухопутних військ ЗСУ).

На реверсі монети зображено українського воїна 
зі зброєю (ліворуч) та розміщено стилізовану 
композицію: на тлі камуфляжу військова техніка;  
на дзеркальному тлі написи: СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА 
ЗСУ (півколом праворуч).

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
10

Meтал
Сплав на основі цинку з покривом 
нікелем 

Маса, г
12,4

Діаметр, мм
30,0 

Категорія якості карбування 
Анциркулейтед 

Тираж, шт.
1 000 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
01 грудня 2021 року

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко
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Рік Тигра

Присвячена одній із тварин дванадцятирічного 
східного календаря.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, праворуч від якого напис 
півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі по колу 
зображені 12 символів східного календаря, у центрі 
кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує 
на тигра – символ року, під стрілкою – 2022; унизу 
ліворуч напис півколом 5 ГРИВЕНЬ; на матовому 
тлі зображені стилізовані під українську витинанку 

символи кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка 
(праворуч), ягода (унизу), листок (ліворуч); логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України (ліворуч від символу кролика).

На реверсі монети зображено стилізований символ 
східного календаря 2022 року – тигра, якого 
оточують по колу стилізовані символи, притаманні 
кожній порі року: сніжинки (угорі праворуч), квітки 
(унизу праворуч), плоди (унизу ліворуч), гілки (угорі 
ліворуч).

СЕРІЯ “СХІДНИЙ КАЛЕНДАР”

Художник
Марина Куц

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
16,5

Діаметр, мм
35,0  

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
50 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
09 грудня 2021 року



2021

34
Банкноти і монети України

Набір пам’ятних монет “Козацькі клейноди”

Набір із чотирьох срібних пам’ятних монет “Козацькі 
клейноди”, присвячений пам’яті про героїчну добу нашої 
історії, яка для українського народу є невичерпним 
джерелом національної гідності, волелюбності  
та державних устремлінь, атрибутам влади – козацьким 
клейнодам.

Історична традиція впродовж віків визначила  
перелік клейнодів Війська Запорозького – прапор, 
булава, бунчук, печатка, пернач, литаври, сурми, 
каламар тощо. Саме гетьманські печатки – невід’ємні 
атрибути влади гетьманів Григорія Лободи,  
Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка  
та Івана Скоропадського несуть смисловий акцент 
набору монет і представляють козацьку добу  
від ї ї зародження до присмерку й уособлюють потужні 
історичні пласти. 

Випуск набору “Козацькі клейноди” звертає нашу увагу 
на героїчну козацьку епоху, в якій український народ 
досі черпає духовний досвід і звитягу в обороні рідної 
землі від зовнішніх ворогів.

На аверсі монет із набору розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА;  
на трьох монетах ліворуч – позначення номіналу –  
10/ ГРИВЕНЬ (на правій монеті – праворуч); унизу:  
рік карбування, маса кожної монети в чистоті, позначення 
металу та його проби 2021/31,1/Ag 999 та логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку України; 
у центрі кожної монети зображено збірні композиції: 
Козака Мамая – як символ, що зберігає історичну пам’ять 
народу й утверджує ідеал мирного стража своєї землі 
(на верхній монеті), козацькі клейноди та інші артефакти, 
що символізують періоди козацької епохи, збагачують 
історичне тло та формують загальну атмосферу епохи.

На реверсі монет зображено гетьманські печатки 
(елемент оздоблення – локальна позолота) – один із 
чільних козацьких клейнодів гетьманів Григорія Лободи, 
Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана 
Скоропадського. Печатки датуються XVI–XVIII століттями 
та асоціюються з різними етапами козацької історії; 
розміщено написи: КОЗАЦЬКІ (угорі) КЛЕЙНОДИ (унизу)  
та навколо печаток відповідні назви кожної.

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

Номінал кожної монети, грн.
10

Meтал, проба
Срібло, 999 

Маса кожної монети, г*
31,1 (1 унція)

Форма кожної монети**
Квадратна

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж набору, шт.
2 000

Гурт кожної монети
Гладкий

Введено в обіг
30 грудня 2021 року

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
Роман Чайковський

* Маса набору – 124,4 г.

**Розмір кожної монети – 34×34 мм, розмір набору – 68×68 мм. Монети виготовлено з використанням технології патинування.  
Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті у наборі не менше ніж 0,004 г. 

Масштаб набору монет 1:2
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення  
в обіг

1 Агатангел Кримський Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривні 12 сiчня 2021

2 До 150-річчя від дня 
народження Лесі Українки Духовні скарби України срібло 

(Ag 925) 20 гривень 21 сiчня 2021

3
250 років Астрономічній 
обсерваторії Львівського 
університету

Інші монети нейзильбер 5 гривень 10 лютого 2021

4 200 років Миколаївській 
астрономічній обсерваторії Інші монети нейзильбер 5 гривень 10 лютого 2021

5 Решетилівське килимарство Українська спадщина срібло  
(Ag 925) 10 гривень 15 квiтня 2021

6 Решетилівське килимарство Українська спадщина нейзильбер 5 гривень 15 квiтня 2021

7 Василь Стефаник Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривні 12 травня 2021

8 Київська фортеця Пам’ятки архітектури 
України

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 14 травня 2021

9 Київська фортеця Пам’ятки архітектури 
України нейзильбер 5 гривень 14 травня 2021

10 1 Гривня Інші монети золото  
(Au 999,9) 1 гривня 17 травня 2021

11 100 років Національній 
академії внутрішніх справ

Вищі навчальні
заклади України нейзильбер 2 гривні 18 травня 2021

12 Євген Коновалець Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривні 9 червня 2021

13 Спадок Інші монети срібло  
(Ag 925) 10 гривень 9 червня 2021

14 Василь Сліпак Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривні 21 червня 2021

15 25 років Конституції України
Відродження 
української 
державності

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 21 червня 2021

16 Маяки України Інші монети нейзильбер 5 гривень 22 липня 2021

17 Чорнобиль. Відродження
Кінь Пржевальського Флора і фауна нейзильбер 5 гривень 29 липня 2021

18 До 30-річчя незалежності 
України

Відродження 
української 
державності

нейзильбер 5 гривень 10 серпня 2021

Пам’ятні монети, уведені в обіг у 2021 році
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення  
в обіг

19 До 30-річчя незалежності 
України

Відродження 
української 
державності

золото  
(Au 900)

250 
гривень 17 серпня 2021

20 До 30-річчя незалежності 
України

Відродження 
української 
державності

срібло  
(Ag 999) 50 гривень 17 серпня 2021

21 До 30-річчя незалежності 
України

Відродження 
української 
державності

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 17 серпня 2021

22 Олеський замок Пам’ятки архітектури 
України

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 17 серпня 2021

23 Українські рятівники Інші монети нейзильбер 5 гривень 15 вересня 2021

24 80-ті роковини трагедії  
в Бабиному Яру Інші монети срібло  

(Ag 925) 10 гривень 27 вересня 2021

25 80-ті роковини трагедії  
в Бабиному Яру Інші монети нейзильбер 5 гривень 27 вересня 2021

26 Іван Піддубний Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривні 5 жовтня 2021

27 Дмитро Бортнянський Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривні 19 жовтня 2021

28 Хотинська битва Герої козацької доби нейзильбер 5 гривень 29 жовтня 2021

29 Десантно-штурмові війська 
Збройних Сил України Збройні Сили України сплав на 

основі цинку 10 гривень 11 листопада 2021

30
Гарнізонний храм святих 
апостолів Петра і Павла 
(м.Львів)

Пам’ятки архітектури 
України нейзильбер 5 гривень 1 грудня 2021

31 Збройні Сили України Збройні Сили України сплав на 
основі цинку 10 гривень 1 грудня 2021

32 Сухопутні війська Збройних 
Сил України Збройні Сили України сплав на 

основі цинку 10 гривень 1 грудня 2021

33 Рік Тигра Східний календар нейзильбер 5 гривень 9 грудня 2021

34 Набір пам'ятних монет 
"Козацькі клейноди"

Відродження
української
державності

Срібло  
(Ag 999) 40 гривень 30 грудня 2021

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ, УВЕДЕНІ В ОБІГ У 2021 РОЦІ
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Cувенірна срібна банкнота номіналом 200 грн зразка 2019 року

Номінал, грн
відсутній 

Дата випуску
21 січня 2021

Метал, проба 
срібло (Ag 999,9)

Тираж, шт.
300

Маса дорогоцінного металу  
в чистоті, г
124,4

Сувенірна срібна банкнота, яка відтворює дизайн банкноти 
номіналом 200 гривень зразка 2019 року.

На аверсі банкноти зображено портрет Лесі Українки (1871–1913) – 
письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської  
і культурної діячки.

На реверсі банкноти зображено вежу Луцького замку.

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ
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Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 30-річчя незалежності України

Номінал, грн
500

Введено в обіг
20 серпня 2021

Розмір банкноти, мм 
75x154 

Тираж, шт.
30 000

Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року  
з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка 
введена в обіг до 30-річчя незалежності України. 

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 
500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням  
на лицьовому боці, на місці водяного знака, трафаретним друком 
фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”. 

Основне зображення лицьового боку – портрет Григорія Сковороди.

Основне зображення зворотного боку – будівля Києво-
Могилянської академії.

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ
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2021

Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року до 30-річчя незалежності України

Номінал, грн
100

Введено в обіг 
20 серпня 2021

Розмір банкноти, мм 
75x142

Тираж, шт.
30 000

Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року  
з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка 
введена в обіг до 30-річчя незалежності України. 

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 
100 гривень зразка 2014 року з додатковим нанесенням  
на лицьовому боці, на місці водяного знака, трафаретним друком 
фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”.

Основне зображення лицьового боку – портрет Тараса Шевченка.

Основне зображення зворотного боку – будівля Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ
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2021

Пам’ятна медаль “100 років Національному фармацевтичному університету”

Номінал, грн
- 

Дата випуску
25 серпня 2021

Метал 
нейзильбер

Тираж, шт.
20 000

Категорія якості  
карбування
спеціальний анциркулейтед

Діаметр, мм
35,0

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Пам’ятна медаль присвячена єдиному в Україні 
освітньому закладу фармацевтичного спрямування, 
створеному у 1921 році. 

Сучасними пріоритетними напрямами діяльності 
Національного фармацевтичного університету 
(НФаУ) є підготовка висококваліфікованих фахівців, 
забезпечення досліджень для наукоємного 
фармацевтичного сектору, зміцнення взаємозв’язку 
з практичною системою охорони здоров’я,  
активна інтеграція зі світовим освітянським, 
науковим, культурним та інформаційним простором.

На аверсі медалі розміщено: угорі – напис УКРАЇНА 
та малий Державний Герб України, під яким рік 
карбування – 2021; зображення будівлі університету 
(ліворуч на дзеркальному тлі); півколом написи: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ; 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України (праворуч від будівлі університету).

На реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено 
логотип університету (угорі); фармацевтичну  
ступку (праворуч від логотипу); написи: ОСВІТА/ 
З ТРАДИЦІЯМИ/100/НФаУ.
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2021

Монети України 2021 року

Номінал, грн
18,6 

Дата випуску
15 вересня 2021

Метал 
низьковуглецева сталь 
сплав на основі цинку 
нейзильбер

Тираж, шт.
20 000

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ

Колекційний набір “Монети України 2021 року” 
присвячений 25-річчю грошової реформи  
в Україні. 

Одним із найважливіших атрибутів державності  
є власна грошова одиниця. Саме тому “золотими” 
літерами у вітчизняну історію вписана дата  
02 вересня 1996 року, коли було введено в обіг 
грошову одиницю України – гривню – спадкоємицю 
державницьких традицій Київської Русі та Української 
Народної Республіки. 

Нині Національний банк України має сучасне 
високотехнологічне банкнотно-монетне виробництво 
та готовий забезпечити економіку держави 
банкнотами і монетами необхідних номіналів  
та високої якості. До набору входять розмінні  
монети України номіналами 10, 50 копійок, обігові 
монети номіналами 1, 2, 5, 10 гривень та пам’ятна 
медаль, присвячена 25-річчю грошової реформи  
в Україні. 

Монети номіналами 10, 50 копійок виготовлено 
з низьковуглецевої сталі з латунним покривом, 
монети номіналами 1, 2 гривні – з низьковуглецевої 
сталі з нікелевим покривом, монети номіналами 5, 
10 гривень – зі сплаву на основі цинку з нікелевим 
покривом, пам’ятна медаль – із нейзильберу. 

На аверсі пам’ятної медалі на тлі стилізованої 
захисної сітки розміщено: малий Державний Герб 
України (по центру), написи: УКРАЇНА (угорі),  
2021 (унизу) та логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (праворуч від року 
карбування).

На реверсі пам’ятної медалі зображено стилізовану 
гривню київського типу, ліва частина якої матова, 
права – дзеркальна з написом: ГРОШОВІЙ РЕФОРМІ 
В УКРАЇНІ/25 РОКІВ; ліворуч від гривні – елементи, 
що символізують трансформацію фінансової 
і грошової систем: мікросхема (угорі), цифри 
двійкового коду (унизу); праворуч на дзеркальному 
тлі – сучасні обігові монети гривні.

Програмне моделювання
Віталій Андріянов,  
Юрій Лук’янов

Художник
Владислав Яровий

Скульптор
Анатолій Демяненко
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Пам’ятна медаль “100 років Українському вільному університету”

Номінал, грн
- 

Дата випуску
15 вересня 2021

Метал 
нейзильбер

Тираж, шт.
10 000

Категорія якості  
карбування
спеціальний анциркулейтед

Діаметр, мм
35,0

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ

Художник
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Пам’ятна медаль присвячена 100-річному ювілею 
українського університету, створеного за межами 
України українською інтелігенцією в еміграції,  
з українською мовою викладання. 

Український вільний університет, об’єднавши навколо 
себе багатьох провідних українських учених  
ХХ століття, став науковою та освітньою інституцією  
для української діаспори, яка не хотіла втрачати  
свою ідентичність. 

Змінивши три європейських міста і відбудувавшись  
у повоєнному Мюнхені, університет донині 
залишається центром знань про Україну в Європі.  
Він прагне бути інтелектуальним мостом  
між Україною та державами Європейського Союзу,  
є важливим джерелом україністики в німецькомовному 
середовищі.

На аверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено: 
угорі – напис УКРАЇНА, під яким рік карбування – 
2021; малий Державний Герб України (ліворуч  
на тлі фрагмента прапора України), фрагмент 
прапора Європейського Союзу (праворуч); у центрі – 
схема зміни місця розташування університету в різні 
часові проміжки та написи: ВІДЕНЬ/1921/ПРАГА/1921/
МЮНХЕН/1945; унизу на матовому тлі – лаврова 
гілка, під якою логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено 
логотип університету (угорі); по центру – стилізоване 
зображення мосту як символу, що єднає різні 
сторони, народи, країни тощо; написи: 100/РОКІВ 
(під мостом), УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(унизу півколом).
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2021

Пам’ятна медаль “25-річчя заснування Конституційного Суду України”

Номінал, грн
- 

Дата випуску
12 жовтня 2021

Метал 
нейзильбер

Тираж, шт.
10 000

Категорія якості  
карбування
спеціальний анциркулейтед

Діаметр, мм
35,0

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ

Художник
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Дем’яненко
Володимир Атаманчук

Пам’ятна медаль присвячена органу конституційної 
юрисдикції, покликаним забезпечувати конституційну 
законність і верховенство Конституції України, 
відповідність законів, інших нормативних актів 
органів законодавчої і виконавчої влади Конституції 
України, охорону конституційних прав та свобод 
особи.

На аверсі медалі розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА;  

у центрі – фрагмент будівлі Конституційного  
Суду України, яка має вигляд розгорнутої книги  
і завершується аттиковим поверхом, рік карбування 
2021 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (ліворуч на тлі будівлі).

На реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено 
логотип Конституційного Суду України, під яким 
написи: КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ  
(півколом на матовому тлі), 25 РОКІВ (унизу).
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2021

Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень зразка 2018 року до 30-річчя незалежності України

Номінал, грн
20

Введено в обіг 
19 листопада 2021

Розмір банкноти, мм 
69x130

Тираж, шт.
30 000

Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень зразка 2018 року  
з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка 
введена в обіг до 30-річчя незалежності України. 

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 
20 гривень зразка 2018 року з додатковим нанесенням  
на лицьовому боці, на місці водяного знака, трафаретним друком 
фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”.

Основне зображення лицьового боку – портрет Івана Франка.

Основне зображення зворотного боку – будівля Львівського 
оперного театру.

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ
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2021

Пам’ятна банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року до 30-річчя незалежності України

Номінал, грн
200

Введено в обіг 
19 листопада 2021

Розмір банкноти, мм 
75x148 

Тираж, шт.
30 000

Пам’ятна банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року  
з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка 
введена в обіг до 30-річчя незалежності України. 

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 
200 гривень зразка 2019 року з додатковим нанесенням  
на лицьовому боці, на місці водяного знака, трафаретним друком 
фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”.

Основне зображення лицьового боку – портрет Лесі Українки.

Основне зображення зворотного боку – в’їзна вежа Луцького 
замку.

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ
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2021

Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року до 30-річчя незалежності України

Номінал, грн
50

Введено в обіг 
22 грудня 2021

Розмір банкноти, мм 
72x136

Тираж, шт.
30 000

Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року  
з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка 
введена в обіг до 30-річчя незалежності України. 

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 
50 гривень зразка 2019 року з додатковим нанесенням  
на лицьовому боці, на місці водяного знака, трафаретним друком 
фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”.

Основне зображення лицьового боку – портрет Михайла 
Грушевського.

Основне зображення зворотного боку – будівля Української 
Центральної Ради.

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ
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2021

Пам’ятна банкнота номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року до 30-річчя незалежності України

Номінал, грн
1 000

Введено в обіг 
22 грудня 2021

Розмір банкноти, мм 
75x160

Тираж, шт.
30 000

Пам’ятна банкнота номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року  
з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка 
введена в обіг до 30-річчя незалежності України. 

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 
1 000 гривень зразка 2019 року з додатковим нанесенням  
на лицьовому боці, на місці водяного знака, трафаретним друком 
фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”.

Основне зображення лицьового боку – портрет Володимира 
Вернадського.

Основне зображення зворотного боку – будівля Президії 
Національної академії наук України.

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ
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2021

Пам’ятна медаль “100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка”

Номінал, грн
- 

Дата випуску
22 грудня 2021

Метал 
Нейзильбер

Тираж, шт.
10 000

Категорія якості  
карбування
Спеціальний анциркулейтед

Діаметр, мм
35,0

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Пам’ятна медаль присвячена одному з найстаріших 
закладів вищої освіти Луганщини, осередку освіти, 
науки та культури східного регіону України,  
що пройшов великий і славетний шлях.

Сьомий рік поспіль Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка здійснює освітню 
діяльність у м. Старобільськ, до якого вимушений  
був тимчасового переміститися після окупації  
м. Луганськ.

На аверсі медалі розміщено: на дзеркальному тлі – 
фрагмент логотипа Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка – сова  

та написи: …І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ, Й СВОГО  
НЕ ЦУРАЙТЕСЬ… (півколом); унизу: малий Державний 
Герб України та написи УКРАЇНА/2021; логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України (праворуч від сови).

На реверсі медалі на дзеркальному тлі зображено 
головний корпус університету, який із 2014 року 
розташований на тимчасово окупованій території  
у м. Луганськ (побудований за авторським проєктом 
архітектора О. Г. Молокіна) та розміщено написи:  
100 РОКІВ (під будівлею), ЛУГАНСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (угорі півколом), 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (унизу півколом). 
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№ Найменування Метал Номінал Дата введення/
випуску

1 Cувенірна срібна банкнота номіналом 200 грн  
зразка 2019 року

срібло                     
(Ag 999,9) – 21 сiчня 2021

2 Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень  
зразка 2015 року до 30-річчя незалежності України – 500  

гривень 20 серпня 2021

3 Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень  
зразка 2014 року до 30-річчя незалежності України – 100  

гривень 20 серпня 2021

4 Пам’ятна медаль “100 років Національному 
фармацевтичному університету” нейзильбер – 25 серпня 2021

5 Набір “Монети України” 2021 року – 18,6  
гривень 15 вересня 2021

6 Пам’ятна медаль “100 років Українському вільному 
університету” нейзильбер – 15 вересня 2021

7 Пам’ятна медаль “25-річчя заснування Конституційного 
Суду України” нейзильбер – 12 жовтня 2021

8 Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень зразка  
2018 року до 30-річчя незалежності України – 20  

гривень 19 листопада 2021

9 Пам’ятна банкнота номіналом 200 гривень зразка  
2019 року до 30-річчя незалежності України – 200  

гривень 19 листопада 2021

10 Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень зразка  
2019 року до 30-річчя незалежності України – 50  

гривень 22 грудня 2021 

11 Пам’ятна банкнота номіналом 1000 гривень зразка  
2019 року до 30-річчя незалежності України – 1 000 

гривень 22 грудня 2021

12 Пам’ятна медаль "100 років Луганському національному 
університету імені Тараса Шевченка" нейзильбер – 22 грудня 2021 

Сувенірна продукція 2021 року випуску
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що введені в обіг  
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2021

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року

Номінал, грн
500 грн

Введення в обіг
23 березня 2021 року

Розмір банкноти, мм 
75х154

Переважаючий колір  
банкноти
бежевий

На лицьовому боці банкноти – зображення портрета Григорія 
Сковороди.

Григорій Сковорода (1722–1794) – видатний український філософ, 
поет, письменник, просвітитель, педагог і музикант, який уособлював 
духовне пробудження українського суспільства кінця XVIII століття.

На зворотному боці банкноти – зображення будівлі Києво-
Могилянської академії.

Києво-Могилянська академія – перша вища школа в Україні, 
заснована у 1632 році, найбільший загальноосвітній центр  
XVII–XVIII століть, який готував викладачів слов’яно-греко-
латинських академій, діячів духовної освіти та викладачів  
духовних семінарій. Г. Сковорода – один із найвідоміших 
вихованців Києво-Могилянської академії.

З метою забезпечення готівкового обігу Національний банк 
України 23 березня 2021 року ввів в обіг банкноту номіналом  
500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного 
банку України Кирила Шевченка та відображенням року 
виготовлення банкноти – “2021”.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ
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2021

Банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року

Номінал, грн
100 грн

Введення в обіг
07 вересня 2021 року

Розмір банкноти, мм 
75х142

Переважаючий колір  
банкноти
жовто-оливковий

На лицьовому боці банкноти – зображення автопортрета Тараса 
Шевченка, створеного в 1840–1841 роках.

Тарас Шевченко (1814–1861) – видатний український поет, художник 
і мислитель, основоположник нової української літератури. Його 
поетичну збірку “Кобзар” перекладено і видано багатьма мовами світу.

На зворотному боці банкноти – зображення будівлі Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 15 липня  
1834 року відбулося урочисте відкриття університету.  
Тарас Шевченко працював учителем малювання школи живопису 
університету, одночасно займаючи посаду в університетській 
Археографічній комісії (тимчасовій комісії для розгляду давніх 
актів). У березні 1939 року з нагоди 125-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка, університету було присвоєне його ім’я.

З метою забезпечення готівкового обігу Національний банк України 
07 вересня 2021 року ввів в обіг банкноту номіналом 100 гривень 
зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України 
Кирила Шевченка та відображенням року виготовлення  
банкноти – “2021”.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ
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2021

Банкнота номіналом 20 гривень зразка 2018 року

Номінал, грн
20 грн

Введення в обіг
09 листопада 2021 року

Розмір банкноти, мм 
69х130

Переважаючий колір  
банкноти
зелений

На лицьовому боці банкноти – портрет Івана Франка.

Іван Франко (1856–1916) – відомий український письменник, критик, 
перекладач, журналіст, соціолог, етнограф, історик та філософ, 
діяльність якого керувалася ідеєю просування інтересів українців 
та загальних людських цінностей. Його твори стали унікальним 
явищем, представивши цілі духовні епохи в історії України  
та внісши значний внесок у світову літературу.

На зворотному боці банкноти – зображення Львівського оперного 
театру.

Львівський оперний театр побудований у 1900 році за проєктом 
архітектора З. Горголевського.

З метою забезпечення готівкового обігу Національний банк 
України 09 листопада 2021 року ввів в обіг банкноту номіналом  
20 гривень зразка 2018 року з підписом Голови Національного 
банку України Кирила Шевченка та відображенням року 
виготовлення банкноти – “2021”.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ
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2021

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року

Номінал, грн
200 грн

Введення в обіг
09 листопада 2021 року

Розмір банкноти, мм 
75х148

Переважаючий колір  
банкноти
рожевий

На лицьовому боці банкноти – портрет Лесі Українки.

Леся Українка – видатна українська письменниця, перекладачка, 
культурна діячка, чиє ім’я стоїть в одному ряду із геніальними 
Тарасом Шевченком та Іваном Франком. Саме вона стала  
для багатьох поколінь символом України, ї ї непокори, самобутності 
та незалежності.

На зворотному боці – зображення В’їзної вежі Луцького замку.

В’їзна вежа Луцького замку зведена останнім великим князем 
Галицько-Волинського князівства Дмитром Любартом  
у 1340–1383 рр. Упродовж століть Луцький замок залишався 
могутньою фортецею, адміністративною, політичною і духовною 
столицею краю. У ньому діяв крайовий уряд, збиралися сейми  
і станові суди волинської шляхти.

З метою забезпечення готівкового обігу Національний банк 
України 09 листопада 2021 року ввів в обіг банкноту номіналом 
200 гривень зразка 2019 року з підписом Голови Національного 
банку України Кирила Шевченка та відображенням року 
виготовлення банкноти – “2021”.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ
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Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року

Номінал, грн
1 000 грн

Введення в обіг
07 грудня 2021 року

Розмір банкноти, мм 
75х160

Переважаючий колір  
банкноти
блакитний

На лицьовому боці банкноти – портрет Володимира Вернадського.

Володимир Вернадський (1863–1945) – видатний український 
науковець-філософ, природознавець, засновник цілої низки нових 
галузей науки (геохімії, біогеохімії, радіогеології). Він також є одним  
із засновників і першим президентом Української академії наук (1918 р.)

На зворотному боці банкноти – зображення будівлі Президії 
Національної академії наук України.

Будівля Президії Національної академії наук України зведена  
в 1850-х роках за проєктом архітектора Олександра Беретті,  
у 1892 році її перебудували, додавши третій поверх. Фасад 
прикрашено рустуванням і аттиком із чавунною решіткою.  
Будинок переданий Академії наук у 1918 році.

З метою забезпечення готівкового обігу Національний банк України 
07 грудня 2021 року ввів в обіг банкноту номіналом 1000 гривень 
зразка 2019 року з підписом Голови Національного банку України 
Кирила Шевченка та відображенням року виготовлення  
банкноти – “2021”.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ
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2021

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року

Номінал, грн
50 грн

Введення в обіг
21 грудня 2021 року

Розмір банкноти, мм 
72х136

Переважаючий колір  
банкноти
світло-фіолетовий

На лицьовому боці банкноти – портрет Михайла Грушевського.

Михайло Грушевський (1866–1934) – засновник і президент 
Української Народної Республіки, голова Центральної Ради, 
видатний історик, учений, письменник, громадсько-політичний  
і державний діяч.

На зворотному боці банкноти – зображення будинку Української 
Центральної Ради.

Будинок Української Центральної Ради збудований 1911 року  
за проєктом київського архітектора П. Альошина. Тут ухвалювала 
доленосні Універсали Центральна Рада – перший національний 
уряд України.

З метою забезпечення готівкового обігу Національний банк 
України 21 грудня 2021 року ввів в обіг банкноту номіналом  
50 гривень зразка 2019 року з підписом Голови Національного 
банку України Кирила Шевченка та відображенням року 
виготовлення банкноти – “2021”.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ



Інвестиційні монети,  
уведені в обіг  

та відкарбовані  
у 2021 році
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2020

“Архістратиг Михаїл” номіналом 1 гривня

У 2021 році Національний банк України продовжив 
карбування інвестиційних монет “Архістратиг 
Михаїл” зразка 2020 року.

Інвестиційні монети – особлива група сучасної 
монетної продукції, яка призначена для вкладання 
коштів широким колом інвесторів, у тому числі 
приватними особами. Продукція є засобом платежу 
та одночасно належить до категорії банківських 
металів.

Інвестиційні монети – зручний засіб заощаджень, 
яким користується населення багатьох країн світу.

На аверсі монети розміщено: угорі малий 
Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, 
по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських 
київських гривен – вагової, лічильної та монетної 

одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, 
унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному 
картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, 
під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК УКРАЇНИ/ 
2021/Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби 
і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України.

На реверсі монети зображено Архістратига  
Михаїла – архангела, який є одним  
із найшанованіших біблійних персонажів, 
переможцем зла, покровителем воїнів, 
які борються за праведне діло; по колу розміщено 
напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА 
АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми  
Т. Г. Шевченка “Гайдамаки”).

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОНЕТИ, УВЕДЕНІ В ОБІГ ТА ВІДКАРБОВАНІ У 2021 РОЦІ

Meтал, проба
Срібло, 999,9

Маса в чистоті, г
31,1 (1 унція)

Діаметр, мм
38,6 

Категорія якості карбування 
Анциркулейтед

Тираж, шт.
20 000

Гурт
Рифлений 

Програмне моделювання
Віталій Андріянов,  
Юрій Лук’янов

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Святослав Іваненко

Банкноти і монети України

2021

Номінал, грн 
1
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2020

“Архістратиг Михаїл” номіналом 2 гривні

У 2021 році Національний банк України продовжив 
карбування інвестиційних монет “Архістратиг 
Михаїл” зразка 2020 року.

Інвестиційні монети – особлива група сучасної 
монетної продукції, яка призначена для вкладання 
коштів широким колом інвесторів, у тому числі 
приватними особами. Продукція є засобом платежу 
та одночасно належить до категорії банківських 
металів.

Інвестиційні монети – зручний засіб заощаджень, 
яким користується населення багатьох країн світу.

На аверсі монети розміщено: угорі малий 
Державний Герб України, під яким напис – 
УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих 
давньоруських київських гривен – вагової,  

лічильної та монетної одиниці, зображено 
стилізований лавровий вінок, унизу номінал –  
2 ₴; у центрі у восьмикутному картуші  
на дзеркальному тлі зображено логотип,  
під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК УКРАЇНИ  
/2021/Au 999,9 3,11 (позначення металу, його проби 
і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України.

На реверсі монети зображено Архістратига  
Михаїла – архангела, який є одним  
із найшанованіших біблійних персонажів, 
переможцем зла, покровителем воїнів, які борються 
за праведне діло; по колу розміщено напис  
…ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА 
АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми  
Т. Г. Шевченка “Гайдамаки”).

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОНЕТИ, УВЕДЕНІ В ОБІГ ТА ВІДКАРБОВАНІ У 2021 РОЦІ

Meтал, проба
Золото, 999,9

Маса в чистоті, г
3,11 (1/10 унції)

Діаметр, мм
16,0 

Категорія якості карбування 
Анциркулейтед

Тираж, шт.
2 500

Гурт
Секторальне рифлення 

Програмне моделювання
Віталій Андріянов,  
Юрій Лук’янов

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Святослав Іваненко

Банкноти і монети України
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Номінал, грн 
2
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2020

30 років незалежності України 1 гривня зразка 2021 року

Присвячена доленосній події, що відбулася  
30 років тому, коли 24 серпня 1991 року  
Верховна Рада України прийняла історичний 
документ – Акт проголошення незалежності 
України. 

Інвестиційні монети – особлива група сучасної 
монетної продукції, яка призначена для вкладання 
коштів широким колом інвесторів, у тому числі 
приватними особами. Продукція є засобом платежу 
та одночасно належить до категорії банківських 
металів.

На аверсі монети розміщено: угорі малий 
Державний Герб України, під яким напис – 
УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих 

давньоруських київських гривен – вагової, лічильної 
та монетної одиниці, зображено стилізований 
лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі  
у восьмикутному картуші на дзеркальному 
тлі зображено логотип, під яким написи: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК УКРАЇНИ/2021/Ag 999,9 31,1 
(позначення металу, його проби і маси в чистоті). 
Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено айдентику до Дня 
незалежності України – цифру 3 та стилізовану 
цифру 0 у вигляді квітки з написами: ТИ У МЕНЕ 
ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/
УКРАЇНИ (унизу).

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОНЕТИ, УВЕДЕНІ В ОБІГ ТА ВІДКАРБОВАНІ У 2021 РОЦІ

Номінал, грн 
1

Meтал, проба
Срібло, 999,9

Маса, г
31,1

Діаметр, мм
38,6 

Категорія якості карбування 
Анциркулейтед

Тираж, шт.
15 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
17 серпня 2021 року

Програмне моделювання
Юрій Лук’янов

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Банкноти і монети України

2021



Обігові монети, 
що поповнили 

готівково-грошовий обіг
у 2021 році
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2021ОБІГОВІ МОНЕТИ, ЩО ПОПОВНИЛИ ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБІГ У 2021 РОЦІ

2 гривні

На лицьовому боцi (аверсі) зображено: угорі – малий 
Державний Герб України; у центрі – в обрамленні 
давньоруського орнаменту написи: УКРАЇНА/2/
ГРИВНІ, а також логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (праворуч);  
унизу – рік карбування – 2021.

На зворотному боцi (реверсі) розміщено зображення 
великого князя київського Ярослава Мудрого  
та круговий напис “ЯРОСЛАВ МУДРИЙ”.

Meтал
Низьковуглецева сталь  
з гальванопокриттям нікелем

Маса, г
4,0

Діаметр, мм  
20,2

Товщина монети, мм 
1,8

Гурт
Рифлений

1 гривня

На лицьовому боцi (аверсі) зображено: угорі – малий 
Державний Герб України; у центрі – в обрамленні 
давньоруського орнаменту написи: УКРАЇНА/1/
ГРИВНЯ, а також логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (праворуч);  
унизу – рік карбування – 2021.

На зворотному боцi (реверсі) розміщено зображення 
великого князя київського Володимира Великого  
та круговий напис “ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ”.

Meтал
Низьковуглецева сталь  
з гальванопокриттям нікелем

Маса, г
3,3

Діаметр, мм  
18,9

Товщина монети, мм 
1,7

Гурт
Рифлений
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2021ОБІГОВІ МОНЕТИ, ЩО ПОПОВНИЛИ ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБІГ У 2021 РОЦІ

10 гривень

На лицьовому боцi (аверсі) зображено: угорі – малий 
Державний Герб України; у центрі – в обрамленні 
давньоруського орнаменту написи: УКРАЇНА/10/
ГРИВЕНЬ, а також логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (праворуч);  
унизу – рік карбування – 2021.

На зворотному боцi (реверсі) розміщено зображення 
великого гетьмана України Івана Мазепи та круговий 
напис “ІВАН МАЗЕПА”.

Meтал
Цинковий сплав  
з покриттям нікелем

Маса, г
6,4

Діаметр, мм  
23,5

Товщина монети, мм 
2,3

Гурт
Рифлений

5 гривень

На лицьовому боцi (аверсі) зображено: угорі – малий 
Державний Герб України; у центрі – в обрамленні 
давньоруського орнаменту написи: УКРАЇНА/5/
ГРИВЕНЬ, а також логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (праворуч); 
унизу – рік карбування – 2021.

На зворотному боцi (реверсі) розміщено зображення 
великого гетьмана України Богдана Хмельницького 
та круговий напис “БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ”.

Meтал
Цинковий сплав  
з покриттям нікелем 

Маса, г
5,2

Діаметр, мм  
22,1

Товщина монети, мм 
2,1

Гурт
Секторальне рифлення



Хронологія 
пам’ятних монет, 
уведених в обіг  

у 2021 році
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№ Найменування Метал Номінал Дата введення  
в обіг

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

1 “Агатангел Кримський” Нейзильбер 2 гривні 12 січня 2021

2 “Василь Стефаник” Нейзильбер 2 гривні 12 травня 2021

3 “Євген Коновалець” Нейзильбер 2 гривні 9 червня 2021

4 “Василь Сліпак” Нейзильбер 2 гривні 21 червня 2021

5 “Іван Піддубний” Нейзильбер 2 гривні 5 жовтня 2021

6 “Дмитро Бортнянський” Нейзильбер 2 гривні 19 жовтня 2021

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

7 “25 років Конституції України” Срібло (Ag 925) 10 гривень 21 червня 2021

8 “До 30-річчя незалежності України” Нейзильбер 5 гривень 10 серпня 2021

9 “До 30-річчя незалежності України” Золото (Au 900) 250 гривень 17 серпня 2021

10 “До 30-річчя незалежності України” Срібло (Ag 999) 50 гривень 17 серпня 2021

11 “До 30-річчя незалежності України” Срібло (Ag 925) 10 гривень 17 серпня 2021

12 Набір пам’ятних монет “Козацькі клейноди” Срібло (Ag 999) 40 гривень 30 грудня 2021

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

13 “100 років Національній академії внутрішніх 
справ” Нейзильбер 2 гривні 18 травня 2021

СЕРІЯ “ГЕРОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ”

14 “Хотинська битва” Нейзильбер 5 гривень 29 жовтня 2021

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

15 “До 150-річчя від дня народження  
Лесі Українки” Срібло (Ag 925) 20 гривень 21 січня 2021

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

16 “Десантно-штурмові війська Збройних Сил 
України”

Сплав на основі 
цинку 10 гривень 11 листопада 2021

17 “Сухопутні війська Збройних Сил України” Сплав на основі 
цинку 10 гривень 1 грудня 2021

18 “Збройні Сили України” Сплав на основі 
цинку 10 гривень 1 грудня 2021

Хронологія пам’ятних монет, уведених в обіг Національним банком України у 2021 році,  
за тематичними серіями
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№ Найменування Метал Номінал Дата введення  
в обіг

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

19 “Київська фортеця” Срібло (Ag 925) 10 гривень 14 травня 2021

20 “Київська фортеця” Нейзильбер 5 гривень 14 травня 2021

21 “Олеський замок” Срібло (Ag 925) 10 гривень 17 серпня 2021

22 “Гарнізонний храм святих апостолів  
Петра і Павла (м. Львів)” Нейзильбер 5 гривень 1 грудня 2021

СЕРІЯ “СХІДНИЙ КАЛЕНДАР”

23 “Рік Тигра” Нейзильбер 5 гривень 9 грудня 2021

СЕРІЯ “УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА”

24 “Решетилівське килимарство” Срібло (Ag 925) 10 гривень 15 квітня 2021

25 “Решетилівське килимарство” Нейзильбер 5 гривень 15 квітня 2021

СЕРІЯ “ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ”

26 “Чорнобиль. Відродження. Кінь 
Пржевальського” Нейзильбер 5 гривень 29 липня 2021

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

27 “250 років Астрономічній обсерваторії  
Львівського університету” Нейзильбер 5 гривень 10 лютого 2021

28 “200 років Миколаївській астрономічній 
обсерваторії” Нейзильбер 5 гривень 10 лютого 2021

29 “1 Гривня” Золото (Au 999,9) 1 гривня 17 травня 2021

30 “Спадок” Срібло (Ag 925) 10 гривень 9 червня 2021

31 “Маяки України” Нейзильбер 5 гривень 22 липня 2021

32 “Українські рятівники” Нейзильбер 5 гривень 15 вересня 2021

33 “80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру” Срібло (Ag 925) 10 гривень 27 вересня 2021

34 “80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру” Нейзильбер 5 гривень 27 вересня 2021

ХРОНОЛОГІЯ ПАМ’ЯТНИХ МОНЕТ, УВЕДЕНИХ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ, ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕРІЯМИ
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