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Водолійчик

Пам’ятна монета присвячена дітям, які народилися 
під сузір’ям Водолія.

На аверсі монети розміщено: угорі малий 
Державний Герб України, написи: угорі півколом – 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу – номінал 
ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію – на тлі 
зіркового неба зображення знаків зодіаку, місяця 
та сонця; рік карбування монети – 2015 та логотип 

Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України (праворуч), позначення металу,  
проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).

На реверсі монети зображено стилізовану 
композицію – ліворуч на матовому тлі символ  
знака зодіаку Водолія, у центрі на траві –  
хлопчик, угорі напис – ВОДОЛІЙЧИК.

СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”

*Монета має форму дев’ятикутника.

Художник
Наталія Фандікова

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Номінал, грн 
2                 

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г  
7,78 (1/4 унції)

Діаметр*, мм  
26,5              

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед          

Тираж, шт.
До 10 000   

Гурт
Гладкий  

Введено в обіг
19 січня 2015 року
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Галшка Гулевичівна

Пам’ятна монета присвячена відомій постаті 
культурно-національного відродження України  
кінця XVI – початку XVII ст. – Єлизаветі (Галшці) 
Василівні Гулевичівні, яка походила з волинської 
шляхетської родини і була однією із засновниць 
Київського братства, Богоявленського монастиря 
і школи для дітей при ньому, відписавши для цих 
цілей у 1615 році свою садибу із землею в Києві 
на Подолі. Цим було покладено початок Київській 
братській школі (згодом Києво-Могилянській 
академії).

На аверсі монети розміщено: угорі – напис 
НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК УКРАЇНИ, праворуч  
від якого – малий Державний Герб України; 

стилізовану композицію, що символізує 
передавання землі, на тлі сторінки з автографом 
Галшки Гулевичівни зображено перо (угорі)  
та печатку (унизу), праворуч – номінал 2/ГРИВНІ, 
під яким рік карбування монети – 2015 та логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України.

На реверсі монети зображено стилізовану 
композицію: угорі – фасад будинку, з якого 
починалася історія Київської братської школи,  
під яким напис ГАЛШКА/ГУЛЕВИЧІВНА та роки 
ї ї життя 1575/1642, ліворуч зображено Галшку 
Гулевичівну з дітьми.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

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
27 січня 2015 року
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Рибки

Пам’ятна монета присвячена дітям, які народилися 
під сузір’ям Риб. 

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, написи: угорі півколом – 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу – номінал 
ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію –  
на тлі зіркового неба зображення знаків зодіаку,  
під якими на місяці солодко спить дитина;  

рік карбування монети – 2015 та логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(праворуч), позначення металу, проби та маси  
Ag 925/7,78 (ліворуч).

На реверсі монети зображено стилізовану 
композицію – ліворуч на матовому тлі символ знака 
зодіаку Риб, у центрі – рибки, угорі напис – РИБКИ.

СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”

Художник
Наталія Фандікова

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
2                 

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г  
7,78 (1/4 унції)

Діаметр*, мм  
26,5              

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед          

Тираж, шт.
До 10 000   

Гурт
Гладкий  

Введено в обіг
16 лютого 2015 року

*Монета має форму дев’ятикутника.
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Євромайдан

Національний банк України випустив три пам’ятні 
монети – “Євромайдан”, “Революція гідності”  
та “Небесна сотня” у межах серії “Героям Майдану”,  
які увічнюють пам’ять полеглих і події, що відбулися 
в Україні упродовж листопада 2013 року – лютого 
2014 року та увійшли в історію як Революція гідності.

Пам’ятна монета “Євромайдан” присвячена 
протестним акціям, що відбулися в Україні і були 
наповнені прагненням до змін, європейського 
напряму розвитку нашої держави.

На аверсі монети на рельєфному тлі, стилізованому 
під прапор, що розвивається, розміщено: угорі – напис 

УКРАЇНА, ліворуч від якого – малий Державний 
Герб України; номінал 5/ГРИВЕНЬ та рік карбування 
монети 2015 (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (унизу); у центрі, 
у квадраті, утвореному з напису, – цитати зі статті 5 
Конституції України: НОСІЄМ СУВЕРЕНІТЕТУ/ 
І ЄДИНИМ ДЖЕРЕЛОМ/ВЛАДИ В УКРАЇНІ/Є НАРОД, 
зображено фрагмент віча.

На реверсі монети розміщено символічну 
композицію: на тлі прапора Європейського Союзу 
рука, стиснута в кулак, тримає Державний Прапор 
України (прапори зображено з використанням 
тамподруку), ліворуч напис ЄВРОМАЙДАН.

СЕРІЯ “ГЕРОЯМ МАЙДАНУ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Роман Чайковський

Номінал, грн 
5                 

Meтал
Нейзильбер

Маса, г  
16,5

Діаметр, мм  
35,0               

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед          

Тираж, шт.
До 100 000   

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
18 лютого 2015 року
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Революція гідності

Пам’ятна монета присвячена громадянській 
мужності і патріотизму, які виявили громадяни 
України всіх національностей, прагнучи розвивати 
та зміцнювати демократичну державу, конституційні 
засади демократії, права і свободи людини. 

На аверсі монети на дзеркальному тлі дзвона 
розміщено: угорі – напис УКРАЇНА, під яким 
зображено учасника подій; на рельєфному тлі 
монети у вигляді полум’я розміщено: малий 

Державний Герб України (праворуч) та номінал  
5/ГРИВЕНЬ, рік карбування монети – 2015, логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України (ліворуч).

На реверсі монети зображено композицію  
у формі хреста: один із фрагментів подій – силове 
протистояння (використано тамподрук), угорі 
стилізований напис – РЕВОЛЮЦІЯ/ГІДНОСТІ.

СЕРІЯ “ГЕРОЯМ МАЙДАНУ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5                 

Meтал
Нейзильбер

Маса, г  
16,5

Діаметр, мм  
35,0               

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед          

Тираж, шт.
До 100 000   

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
18 лютого 2015 року
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Небесна сотня

Пам’ятна монета присвячена пам’яті героїв,  
які стали символом гідності, кожен з яких здійснив 
особистий подвиг, повставши проти насилля  
та несправедливості, віддавши найцінніше – своє 
життя за нову відроджену Україну. 

На аверсі монети розміщено: на тлі бруківки угорі – 
напис УКРАЇНА, під яким – малий Державний Герб 
України; розкладені на бруківці гвоздики, що 
символізують пролиту кров героїв, напис ГЕРОЇ/
НЕ ВМИРАЮТЬ!, на дзеркальному тлі ліворуч – 

номінал 5/ГРИВЕНЬ і рік карбування монети – 2015; 
праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України. 

На реверсі монети зображено композицію: унизу – 
свічки, полум’я яких піднімається вгору на тлі синьо-
жовтого (використано тамподрук) Державного 
Прапора України і символізує душі героїв, угорі – 
на дзеркальному тлі стилізований  напис  
НЕБЕСНА/СОТНЯ.

СЕРІЯ “ГЕРОЯМ МАЙДАНУ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
5                 

Meтал
Нейзильбер

Маса, г  
16,5

Діаметр, мм  
35,0               

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед          

Тираж, шт.
До 100 000   

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
18 лютого 2015 року
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Михайло Вербицький

Пам’ятна монета присвячена 200-річчю від дня 
народження Михайла Михайловича Вербицького – 
українського композитора, громадського діяча, 
хорового диригента, священника Української  
греко-католицької церкви, автора музики Державного 
Гімну України.

На аверсі монети розміщено: угорі – напис УКРАЇНА, 
стилізовану композицію: на тлі державного прапора 
України рядки – ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНИ/І СЛАВА, 
І ВОЛЯ,/ЩЕ НАМ, БРАТТЯ/МОЛОДІЇ,/УСМІХНЕТЬСЯ/
ДОЛЯ., під якими – малий Державний Герб України, 

праворуч і ліворуч зображено групи виконавців 
гімну; унизу – номінал 2/ГРИВНІ, рік карбування 
монети – 2015 (праворуч), логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(ліворуч).

На реверсі монети зображено портрет Михайла 
Вербицького, ліворуч від якого – рослинний 
орнамент, ліру, під якою стилізований нотний 
ряд, роки життя: 1815 (ліворуч), 1870 (праворуч) 
та внизу праворуч – напис півколом МИХАЙЛО 
ВЕРБИЦЬКИЙ.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Микола Кочубей

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Атаманчук

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
04 березня 2015 року



2015

Банкноти і монети України
11

Яків Гніздовський

Пам’ятна монета присвячена 100-річчю від дня 
народження видатного майстра образотворчого 
мистецтва українського зарубіжжя Якова Яковича 
Гніздовського – художника, графіка, скульптора, 
мистецтвознавця, майстра з багатогранним талантом 
і новаторським підходом до творчості, який відродив 
мистецтво дереворізу. Різноманітна та надзвичайно 
багата творча спадщина унікального митця – сотні 
графічних і малярських творів, гравюри, скульптурні 
композиції, гобелени, цікаві дослідження про історію 
мистецтва – збагатила скарбницю українського  
і світового мистецтва.  

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України та напис півколом 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, праворуч – 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України, рік карбування монети – 2015,  
номінал 2 ГРИВНІ, у колі – стилізовану роботу  
Я. Гніздовського “Соняшник” (1974 р.).

На реверсі монети розміщено: у колі – роботу  
Якова Гніздовського “Автопортрет” (1981 р.);  
ліворуч – роки його життя 1915/1985, унизу – 
напис півколом ЯКІВ ГНІЗДОВСЬКИЙ (праворуч).

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Олександр Кузьмін, 
Марія Скоблікова

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Володимир Атаманчук

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
31 березня 2015 року
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120 років Харківському зоопарку

Пам’ятна монета присвячена одному з найстаріших 
зоопарків Європи, який виконує культурно-
просвітницьку функцію та є візитною карткою  
Харкова.

Зоопарк розташований у центрі міста, займає 
площу 22 гектари та налічує близько 400 видів  
риб, амфібій, рептилій, птахів і ссавців. Серед них  
є 145  рідкісних та зникаючих видів тварин, занесених 
до Міжнародної Червоної книги та Червоної книги 
України. Харківський зоопарк першим в Україні  
1925 року придбав до своєї колекції представника 
одного з найбільших тварин світу – слона.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України та напис півколом 
УКРАЇНА, стилізовану композицію: зображено 
тварин зоопарку, які зустрічають маленьких 
відвідувачів біля входу; унизу – рік карбування 
монети 2015, номінал 2 ГРИВНІ, логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(праворуч). 

На реверсі монети розміщено: у центрі на тлі 
стилізованого зображення міста Харкова – 
слона, який тримає хоботом квітку, та написи: 
ХАРКІВСЬКИЙ ЗООПАРК (угорі півколом),  
120/РОКІВ (унизу).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художник
Володимир Дем’яненко

Скульптор
Володимир Дем’яненко

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
15 квітня 2015 року
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150 років Одеському національному університету імені І. І. Мечникова

Пам’ятні монети присвячені 150-річчю одного  
з найстаріших вищих навчальних закладів України, 
що посідає значне місце у формуванні системи 
освіти, розвитку наукових досліджень і культури  
в Україні та має високий міжнародний авторитет.

На аверсі обох монет розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; 
стилізовану композицію, що символізує галузі науки 
та навчальний процес; у центрі – номінал: на монеті  
зі срібла – 5/ГРИВЕНЬ та рік карбування – 2015 

(унизу), на монеті з нейзильберу – 2/ГРИВНІ/2015 
та внизу логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі обох монет на дзеркальному тлі 
зображено будівлю Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова та по колу 
розміщено напис ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА, унизу  
на рельєфному тлі – рік заснування  
університету 1865. 

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художники
аверс – Наталія Фандікова, 
реверс – Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук.

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
Анатолій Демяненко

Введено в обіг
28 квітня 2015 року

Номінал, грн
5 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
15,55 (1/2 унції) 12,8

Діаметр, мм
33,0 31,0

Тираж, шт. 
2 000 35 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15,55,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
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70 років Перемоги. 1945–2015

Пам’ятна монета присвячена 70-річчю перемоги  
над нацизмом в Європі та увічнює подвиг 
українського народу, його значний внесок  
у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій 
світовій війні.

З перших днів війни до жовтня 1944 року 
центральною ділянкою всього європейського театру 
воєнних дій Другої світової війни була територія 
України, яка зазнала величезних людських  
і матеріальних втрат.

На аверсі монети розміщено: угорі – напис півколом 
УКРАЇНА, під яким малий Державний Герб України, 

стилізовану композицію, що символізує життя, – 
дерево роду, на тлі якого в гнізді з гілки калини 
сидить птах, праворуч – рік карбування монети – 
2015, унизу номінал – 5/ГРИВЕНЬ, ліворуч – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України.

На реверсі монети розміщено стилізовану 
композицію: солдатська каска та квітки червоного 
маку (використано тамподрук) – символи пам’яті, 
ліворуч напис 1945, праворуч – 2015; трикутники,  
що символізують полум’я свічок, угорі напис 
півколом 70 РОКІВ ПЕРЕМОГИ.

СЕРІЯ “ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА”

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
05 травня 2015 року
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Київський фунікулер

Пам’ятна монета присвячена одному із символів 
Києва, історичному об’єкту,  що користується 
великою популярністю у жителів та гостей міста, 
спеціалізованому транспорту – Київському 
фунікулеру, збудованому в 1905 році. Спочатку 
він мав назву Михайлівський  механічний підйом 
і був одним зі зразків прогресивного вирішення 
інженерного завдання.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України та напис півколом 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ; у центрі –  
сучасний вигляд Київського фунікулера  

(головний вхід на Поштовій площі); ліворуч унизу 
рослинний орнамент – стилізоване листя каштана; 
праворуч – рік карбування монети – 2015, логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України, півколом номінал – П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети розміщено міську композицію 
початку ХХ століття в стилі модерн: на тлі панорами 
Києва зображено фунікулер, на передньому плані – 
чоловіка та жінку (праворуч) та рослинний орнамент – 
стилізоване листя каштана (ліворуч), угорі написи: 
110/РОКІВ КИЇВСЬКОМУ/ФУНІКУЛЕРУ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Олександр Кузьмін, 
Марія Скоблікова

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
Святослав Іваненко

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
27 травня 2015 року
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Петро Прокопович

Пам’ятна монета присвячена 240-річчю від дня 
народження Петра Івановича Прокоповича – 
винахідника першого у світі втулкового (рамкового) 
вулика, основоположника вітчизняної науки  
про бджільництво та раціонального пасічництва  
в Європі. Петро Прокопович виділив рамку  
як самостійну частину житла для бджіл, що дало 
змогу одержувати чистий стільниковий мед  
без знищення бджіл. Це був визначний крок  
в історії пасічництва.

На аверсі монети розміщено: угорі – напис півколом 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ліворуч – малий 

Державний Герб України; стилізовану композицію: 
у центрі – рамковий вулик Петра Прокоповича, з 
якого вилітають бджоли, та старовинний вулик – 
борть, бджолині стільники (ліворуч); унизу  
на матовому тлі: номінал – 2 ГРИВНІ, ліворуч – 
рік карбування монети – 2015; праворуч  
на дзеркальній поверхні – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено портрет Петра 
Прокоповича, під яким написи: ПЕТРО/
ПРОКОПОВИЧ, 1775/1850; праворуч – бджолині 
стільники в рамці, на яких сидить бджола.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Наталія Фандікова

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Володимир Дем’яненко

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
08 липня 2015 року
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Андрей Шептицький

Пам’ятна монета присвячена 150-річчю від дня 
народження видатного церковного, політичного, 
громадсько-культурного діяча, мецената, 
митрополита Української греко-католицької  
церкви – Андрея Шептицького (мирське ім’я  
Роман-Марія-Александер), який сприяв 
національному самозбереженню українського 
народу. Подвижницька діяльність Шептицького  
на ниві християнського порозуміння і миротворення 
між Східною і Західною Церквами, його екуменічні 
ідеї на десятки років випередили свій час.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України та напис півколом 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі – 
композицію з церковними атрибутами; унизу: 
номінал 2/ГРИВНІ, рік карбування монети –  
2015; логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети зображено Андрея Шептицького, 
який сидить у кріслі з книгою на колінах, ліворуч – 
митра; праворуч написи півколом: МИТРОПОЛИТ 
АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ (унизу), 1865–1944 (угорі).

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Микола Кочубей

Скульптор
Володимир Атаманчук

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
15 липня 2015 року
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Успенський собор у м. Володимирі-Волинському

Пам’ятна монета присвячена пам’ятці давньоруської 
архітектури, збудованій князем Мстиславом 
Ізяславовичем у 1156–1160 роках, Успенському 
собору в м. Володимирі – центрі Волинського 
князівства, місті літописання (нині – м. Володимир-
Волинський). Собор був своєрідним центром 
духовного та громадського життя на Волині, 
усипальницею князів, бояр і єпископів, однією  
зі сторінок давньоруської архітектурної спадщини.

На аверсі монети розміщено: угорі – рік карбування 
монети 2015, малий Державний Герб України 

(ліворуч), під яким напис – УКРАЇНА; номінал –  
5/ГРИВЕНЬ (праворуч), під яким – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України. 
Основною композицією аверсу є стилізований 
фрагмент іконостаса та царських врат собору.

На реверсі монети зображено: Успенський  
собор (праворуч), угорі на другому плані – 
стилізовану сцену його закладання, ліворуч  
напис: УСПЕНСЬКИЙ/СОБОР/ХІІ ст.; унизу 
декоративний орнамент, на тлі якого напис 
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ.

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
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
22 липня 2015 року
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Київський князь Володимир Великий

Пам’ятна монета, присвячена видатному 
державному та політичному діячеві, творцю 
середньовічної європейської держави  
Руси-України – князю Київському Володимиру 
Великому та вшановує його пам’ять у зв’язку  
з 1000-літтям упокоєння. 

На аверсі монети розміщено: ліворуч – малий 
Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; 
праворуч рік карбування монети – 2015, номінал  
20/ГРИВЕНЬ; у центрі зображено срібляник –  
одну з перших монет, які карбувалися в Київській 
державі, під ним – фрагмент древнього Києва 
(використано локальну позолоту)**, до розбудови 
якого Володимир Святославович доклав багато 
зусиль; праворуч і ліворуч стилізовану композицію – 

пагорби з назвами племен, які населяли  
цю територію. 

На реверсі монети в центрі зображено київського 
князя Володимира Великого (використано  
локальну позолоту)**, який тримає в одній руці  
хрест, у другій – макет храму; навколо нього 
розміщено чотири медальйони зі стилізованими 
зображеннями державотворчих діянь князя: 
карбування монет, приєднання нових територій  
і захист кордонів держави, економічний розвиток 
і торгівля, хрещення населення та утвердження 
християнства як державної релігії; ліворуч  
і праворуч від князя – стилізовані написи: 
КИЇВСЬКИЙ КНЯЗЬ, ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ.

*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.

**Монету виготовлено з використанням технології патинування, елемент оздоблення – локальна позолота (вміст золота в чистоті не менше ніж 0,002 г).

СЕРІЯ “КНЯЖА УКРАЇНА”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко,  
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
20                 

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г  
62,2 (2 унції)

Діаметр, мм  
50,0             

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед          

Тираж, шт.
2 000  

Гурт
Гладкий із заглибленими написами*

Введено в обіг
24 липня 2015 року
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75 років Чернівецькій області

Пам’ятна монета присвячена краю, у якому поєднані 
історичні долі Північної Буковини та частини 
Бесарабії, розташованому на південному заході 
України в передгір’ї Карпат за течією річок Дністер  
і Прут. Цей регіон багатий рекреаційними ресурсами, 
у ньому є економічний потенціал для розвитку 
міжрегіональної та міжнародної співпраці. 

Цей мальовничий куточок української землі  
є благодатним краєм багатопрофільного туризму, 
масового пізнавально-оздоровчого відпочинку: 
тут багато об’єктів заповідного фонду, численні 
пам’ятки історії та культури, джерела мінеральних вод.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, по колу написи: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ 
ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України; 
угорі – Трьохсвятительська церква Резиденції 
буковинських митрополитів на тлі Хотинської 
фортеці; на передньому плані зображено 
композицію: на пагорбі вівці та музикант, який 
грає на трембіті, під якою – стилізовані елементи: 
фрагменти нотного запису пісні “Червона рута”, 
буковинського орнаменту та квітка; праворуч  
над трембітою рік карбування монети – 2015.

На реверсі монети зображено герб області,  
по колу розміщено написи: ЧЕРНІВЕЦЬКА  
ОБЛАСТЬ (угорі), ЗАСНОВАНА У 1940 РОЦІ  
(унизу).

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5                 

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік

Маса, г  
9,4

Діаметр, мм  
28,0            

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед          

Тираж, шт.
30 000   

Гурт
Секторальне рифлення

Введено в обіг
05 серпня 2015 року
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475 років першій писемній згадці про м. Тернопіль

Пам’ятні монети присвячені мальовничому  
обласному центру, розташованому на р. Серет 
(притока Дністра), – місту Тернополю, яке вперше 
згадується в привілеї короля польського і великого 
князя литовського Сигізмунда І, наданому Яну 
Тарновському на заснування міста.

На аверсі монет розміщено: угорі на тлі орнаменту – 
малий Державний Герб України, під яким напис 
УКРАЇНА; у центрі на дзеркальному тлі – панорама 
сучасного Тернополя, над якою герб міста; унизу: 
рік карбування – 2015; написи півколом:  

на монеті зі срібла – ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ, на монеті  
з нейзильберу – П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ та праворуч 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України.

На реверсі монет угорі на дзеркальному тлі 
розміщено написи: ТЕРНОПІЛЬ/ПЕРША ПИСЕМНА 
ЗГАДКА, під якими на тлі стилізованого сувою, 
скріпленого печаткою, зображено портрет Яна 
Тарновського, праворуч від якого – стародавній 
замок; написи: ЯН ТАРНОВСЬКИЙ/1540 (праворуч)  
та ТЯRNOPOLIE (ліворуч).

СЕРІЯ “СТАРОДАВНІ МІСТА УКРАЇНИ”

*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.

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
Анатолій Демяненко

Введено в обіг
20 серпня 2015 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 16,5

Діаметр, мм
38,6 35,0

Тираж, шт. 
2 000 35 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений
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Олександр Мурашко

Пам’ятна монета присвячена 140-річчю від дня 
народження живописця, педагога, громадського 
діяча, який зумів органічно поєднати кращі надбання 
французького імпресіонізму, елементи модерну  
і школи Петербурзької Академії мистецтв, 
створивши свій неповторний мистецький стиль, – 
Олександра Олександровича Мурашка.

Один із найвиразніших “європейців” українського 
малярства того часу, він мав ґрунтовну художню 
освіту, мріяв перетворити Київ на великий художній 
центр, відкрити в ньому Академію мистецтв.

На аверсі монети розміщено: ліворуч – малий 
Державний Герб України, під яким: номінал  

2/ГРИВНІ, напис півколом УКРАЇНА, рік карбування 
монети – 2015 та логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (унизу);  
у центрі – стилізовану композицію: Олександр 
Мурашко у майстерні під час створення картини 
“Благовіщення”.

На реверсі монети зображено Олександра Мурашка 
у майстерні біля мольберта. Художник тримає в лівій 
руці палітру, у правій – пензель, яким пише картину 
“Портрет дівчинки у червоному капелюсі”; праворуч 
написи: ОЛЕКСАНДР МУРАШКО (півколом) та роки 
його життя 1875–/1919.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Микола Кочубей

Скульптор
Володимир Атаманчук

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
02 вересня 2015 року
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Іван Карпенко-Карий

Пам’ятна монета присвячена 170-річчю  
від дня народження одного з фундаторів 
українського професійного театру, драматурга, 
актора, режисера, громадського і культурного  
діяча Івана Карповича Карпенка-Карого 
(Тобілевича), який подарував майстрам сцени  
і глядачам справжні драматургічні перлини.  
П’єси, створені ним, становлять цілу епоху  
в українській драматургії.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, напис півколом 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ; у центрі –
стилізовану композицію: на сцені, увінчаній 

символом театру – масками комедії та трагедії, 
зображено фрагмент спектаклю, з рампи звисає 
картуш із написами “Хазяїн”, “Сто тисяч” як символ 
безкінечного таланту Карпенка-Карого; унизу – 
номінал 2 ГРИВНІ, рік карбування монети – 2015 
(праворуч) та логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (ліворуч).

На реверсі монети зображено композицію,  
що символізує режисерський та акторський  
таланти Івана Карпенка-Карого: він – ляльковод  
з ляльками своїх героїв, праворуч – його родинний 
хутір; угорі півколом – напис ІВАН КАРПЕНКО-
КАРИЙ та роки життя 1845–1907 (ліворуч).

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Микола Кочубей

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
Святослав Іваненко

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
14 вересня 2015 року
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400 років Національному університету “Києво-Могилянська академія”

Пам’ятні монети присвячені одному з найстаріших 
вищих навчальних закладів України, заснованому 
в 1615 році як Київська братська школа. Важко 
переоцінити роль Києво-Могилянської академії  
в історії України, бо вона справила величезний 
вплив на розвиток освіти, науки, культури, суспільної 
свідомості, сприяла піднесенню інтелектуального 
рівня нації тощо. За свою вікову історію академія  
та ї ї випускники відігравали визначальну роль  
на багатьох етапах історичного розвитку України.

На аверсі монет розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, праворуч від якого: 
напис УКРАЇНА та рік карбування – 2015; у центрі 
на дзеркальному тлі – герб Києво-Могилянської 
академії, обрамлений стрічкою із девізом 

університету латиною: TEMPUS FUGIT, ACADEMIA 
SEMPITERNA (“Час плинний – академія вічна”); 
під гербом – номінал: на монеті зі срібла – П’ЯТЬ 
ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу – ДВІ ГРИВНІ. 

На монеті з нейзильберу ліворуч над стрічкою – 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України.

На реверсі монет на тлі староакадемічного 
(Мазепинського) корпусу зображено фрагмент 
гравюри – три спудеї із сувоями в руках  
та розміщено написи: КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА 
АКАДЕМІЯ (угорі по колу), 400 РОКІВ (над будівлею), 
унизу на тлі стилізованого барокового орнаменту – 
НАЦІОНАЛЬНИЙ/УНІВЕРСИТЕТ. 

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15,55,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Дем’яненко

Введено в обіг
15 вересня 2015 року

Номінал, грн
5 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
15,55 (1/2 унції) 12,8

Діаметр, мм
33,0 31,0

Тираж, шт. 
2 000 35 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений
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Терезки

Пам’ятна монета присвячена дітям, які народилися 
під сузір’ям Терезів. 

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, написи: угорі півколом – 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу – номінал 
ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію –  
на тлі зіркового неба зображення знаків зодіаку, 
під якими на місяці солодко спить дитина; рік 
карбування монети – 2015 та логотип Банкнотно-

монетного двору Національного банку України 
(праворуч), позначення металу, проби та маси  
Ag 925/7,78 (ліворуч).

На реверсі монети зображено стилізовану 
композицію – ліворуч на матовому тлі символ знака 
зодіаку Терезів, у центрі над травою – терези,  
на яких сидять іграшки: лялька (ліворуч)  
та ведмежатко (праворуч), угорі напис – ТЕРЕЗКИ. 

СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”

Художник
Наталія Фандікова

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
2                 

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г  
7,78 (1/4 унції)

Діаметр*, мм  
26,5              

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед          

Тираж, шт.
До 10 000   

Гурт
Гладкий  

Введено в обіг
21 вересня 2015 року

*Монета має форму дев’ятикутника.
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Олешківські піски

Пам’ятні монети присвячені унікальному  
природному об’єкту, одному з найбільших  
піщаних масивів Європи завдовжки майже 150 км  
і завширшки близько 30 км – Олешківським піскам 
(Херсонська область). 

Цей піщаний масив зі збереженими рідкісними 
рослинними та тваринними угрупованнями  
з раритетними, ендемічними та реліктовими видами  
у 2010 році оголошено Національним природним 
парком.

На аверсі монет на матовому тлі пустельного 
пейзажу зі слідами людини (ліворуч) розміщено: 
угорі малий Державний Герб України, під яким напис – 
УКРАЇНА; праворуч  рік карбування – 2015; унизу – 
номінал: на монеті зі срібла – 10/ГРИВЕНЬ, на монеті 
з нейзильберу – 2/ГРИВНІ та логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет на матовому тлі пустельного 
пейзажу зображено ящірку, угорі півколом –   
напис ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

*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
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Введено в обіг
23 вересня 2015 року

Номінал, грн
10 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 12,8

Діаметр, мм
38,6 31,0

Тираж, шт. 
3 000 35 000

Категорія якості карбування

Спеціальний 
анциркулейтед

Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений
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Підгорецький замок

Пам’ятні монети присвячені історико-архітектурному 
шедевру ХVІІ століття, одному із найкрасивіших 
замків України в стилі ренесанс. 

Підгорецький замок – триповерховий палац 
із службовими приміщеннями, які утворювали 
квадратний двір, терасою з балюстрадою  
і скульптурами, відкритими аркадами-галереями – 
рідкісне поєднання палацу й оборонної споруди, 
що за вишуканістю не поступається французькому 
Версалю. Ця пам’ятка архітектури розташована  
в селі Підгірці Бродівського району Львівської 
області.

На аверсі монет розміщено: угорі – напис УКРАЇНА, 
під яким – малий Державний Герб України; унизу – 
номінал: на монеті зі срібла –10/ГРИВЕНЬ, на монеті 
з нейзильберу – 5/ГРИВЕНЬ; у центрі – стилізований 
бароковий картуш із зображенням плану замку. 
На монеті з нейзильберу унизу ліворуч розміщено 
логотип  Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України.

На реверсі монет зображено Підгорецький замок:  
на передньому плані – вершників, на дзеркальному  
тлі розміщено написи – ПІДГОРЕЦЬКИЙ ЗАМОК  
(угорі півколом), XVII cт. (унизу).

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

*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
Микола Кочубей

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Володимир Атаманчук

Введено в обіг
23 вересня 2015 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 16,5

Діаметр, мм
38,6 35,0

Тираж, шт. 
2 000 35 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений
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День захисника України

Пам’ятна монета присвячена вшануванню мужності 
та героїзму, нескореності й волелюбності борців за 
національну справу усіх поколінь та Дню захисника 
України. 

Це свято за історичною традицією відзначається 
14 жовтня – у день Покрови Пресвятої Богородиці, 
за яким закріпилася ще й друга назва – Козацька 
Покрова, воно асоціюється з такими поняттями,  
як військова честь, звитяга, мужність та лицарство. 
Образ Божої Матері, яка тримає білу довгу покрову, 
став своєрідним оберегом України, символом ї ї 
споконвічного прагнення до встановлення злагоди 
і миру. 

На аверсі монети на тлі орнаменту розміщено: 
постать Пресвятої Богородиці, під омофором 
якої – козаки (ліворуч) та сучасні воїни-захисники 
(праворуч); малий Державний Герб України 
(ліворуч); угорі півколом написи: УКРАЇНА, 2015, 
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ та логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (праворуч). 

На реверсі монети на тлі камуфляжу (використано 
тамподрук) стилізовано зображено тризуб – Знак 
Княжої Держави Володимира Великого, угорі – 
написи півколом: ЗА ЧЕСТЬ! ЗА СЛАВУ! ЗА НАРОД!

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
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
12 жовтня 2015 року
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Скорпіончик

Пам’ятна монета присвячена дітям, які народилися 
під сузір’ям Скорпіона. 

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, написи: угорі півколом – 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу – номінал 
ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію – на тлі 
зіркового неба зображення знаків зодіаку,  
під якими на місяці солодко спить дитина;  

рік карбування монети – 2015 та логотип  
Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України (праворуч), позначення металу,  
проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).

На реверсі монети зображено стилізовану 
композицію – ліворуч на матовому тлі символ  
знака зодіаку Скорпіона, у центрі – скорпіончик, 
угорі напис – СКОРПІОНЧИК.

СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”

Художник
Наталія Фандікова

Скульптор
Святослав Іваненко 

Номінал, грн 
2                 

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г  
7,78 (1/4 унції)

Діаметр*, мм  
26,5              

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед          

Тираж, шт.
До 10 000   

Гурт
Гладкий  

Введено в обіг
22 жовтня 2015 року

*Монета має форму дев’ятикутника.
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100 років Національному університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Пам’ятна монета присвячена вищому  
навчальному закладу, що готує фахівців  
для багатьох галузей економіки країни 
за важливими напрямами: водне господарство, 
гідротехнічне будівництво та гідроенергетика, 
землеустрій та геоінформатика тощо.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, праворуч від якого –  
напис УКРАЇНА, під ними – номінал 2 ГРИВНІ 
(ліворуч) та рік карбування 2015, логотип 

Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України (праворуч); у центрі на дзеркальному 
тлі зображено будівлю університету, під якою – 
стилізовані хвилі та квітка. 

На реверсі монети на дзеркальному тлі  
зображено кольоровий логотип університету 
(використано тамподрук), під яким напис 100/ 
РОКІВ, та по колу написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ (угорі) ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА  
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ м. РІВНЕ.

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художник
Володимир Атаманчук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Номінал, грн 
2                 

Meтал
Нейзильбер   

Маса, г  
12,8 

Діаметр, мм  
31,0                

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед           

Тираж, шт.
25 000        

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
29 жовтня 2015 року
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Стрільчик

Пам’ятна монета присвячена дітям, які народилися 
під сузір’ям Стрільця. 

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, написи: угорі півколом – 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу – номінал 
ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію – на тлі 
зоряного неба зображення знаків зодіаку, місяця 
та сонця; рік карбування монети – 2015 та логотип 

Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України (праворуч), позначення металу,  
проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).

На реверсі монети зображено стилізовану 
композицію – ліворуч на матовому тлі символ  
знака зодіаку Стрільця, у центрі на конику –  
хлопчик із луком та стрілами, угорі праворуч  
напис – СТРІЛЬЧИК.

СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”

Художник
Наталія Фандікова

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Номінал, грн 
2                 

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г  
7,78 (1/4 унції)

Діаметр*, мм  
26,5              

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед          

Тираж, шт.
До 10 000   

Гурт
Гладкий  

Введено в обіг
19 листопада 2015 року

*Монета має форму дев’ятикутника.
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260 років Київському військовому госпіталю

Пам’ятна монета присвячена найстарішому  
в державі медичному закладу, який засновано 
в 1755 році.

Сьогодні Національний військово-медичний 
клінічний центр “Головний військовий клінічний 
госпіталь” – провідна установа охорони здоров’я 
Міністерства оборони України, багатопрофільний 
клінічний, лікувально-діагностичний та науковий 
центр. Серед пацієнтів центру – військовослужбовці, 
ветерани та цивільні громадяни з усієї України. 
Госпіталь відіграє важливу роль у наданні медичної 
допомоги учасникам допомоги ветранам АТО та 
учасникам Операції об’єднаних сил на сході України.

На аверсі монети розміщено: угорі – напис УКРАЇНА, 
під яким рік карбування монети 2015, ліворуч – 
малий Державний Герб України; у центрі – емблема 
Національного військово-медичного клінічного 
центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, 
під якою – номінал 5/ГРИВЕНЬ; логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(праворуч).

На реверсі монети зображено будівлі госпіталю, 
на одній з яких – напис “Національний військово-
медичний клінічний центр”; унизу рік заснування – 
1755, угорі на дзеркальному тлі написи: КИЇВСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ ГОСПІТАЛЬ/260 РОКІВ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
5                 

Meтал
Нейзильбер

Маса, г  
16,5

Діаметр, мм  
35,0             

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед          

Тираж, шт.
25 000  

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
07 грудня 2015 року
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Рік Мавпи

Пам’ятна монета присвячена року Мавпи, одній  
із тварин східного календаря, який засновано  
на дванадцятирічному циклі Юпітера – найбільшої 
планети Сонячної системи.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, під яким напис 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/УКРАЇНИ; у центрі в оточенні 
стилізованого рослинного орнаменту – номінал  
5/ГРИВЕНЬ; унизу рік – 2016, а також позначення 

металу, його проби – Ag 925, маси в чистоті – 
15,55 та логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого 
рослинного орнаменту зображено в лубочному 
стилі мавпу, очі якої оздоблено кубічними оксидами 
цирконію жовтого кольору*. Над цією композицією  
і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів 
східного календаря.

СЕРІЯ “СХІДНИЙ КАЛЕНДАР”

*Елемент оздоблення – кубічний оксид цирконію діаметром 1.25 мм.

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
5                 

Meтал, проба
Срібло, 925   

Маса, г  
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
33,0                

Категорія якості карбування 
Пруф          

Тираж, шт.
20 000        

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
10 грудня 2015 року
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Козоріжок

Пам’ятна монета присвячена дітям, які народилися 
під сузір’ям Козерога.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, написи: угорі півколом – 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу – номінал 
ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію – на тлі 
зоряного неба зображення знаків зодіаку, місяця 
та сонця; рік карбування монети – 2015 та логотип 

Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України (праворуч), позначення металу,  
проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).

На реверсі монети зображено стилізовану 
композицію – ліворуч на матовому тлі символ  
знака зодіаку Козерога, у центрі – козоріжок,  
угорі напис – КОЗОРІЖОК.

СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”

Художник
Наталія Фандікова

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
2                 

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г  
7,78 (1/4 унції)

Діаметр*, мм  
26,5              

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед          

Тираж, шт.
До 10 000   

Гурт
Гладкий  

Введено в обіг
18 грудня 2015 року

*Монета має форму дев’ятикутника.
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Богдан Хмельницький

Пам’ятна монета присвячена 420-річчю від дня 
народження визначної особистості в історії  
України, політика, полководця, дипломата, 
фундатора Української козацької держави  
та ї ї гетьмана (1648–1657) – Богдана (Зиновія) 
Хмельницького. 

Богдан Хмельницький – людина надзвичайної 
обдарованості, з високим рівнем організаційних 
здібностей. Він був особистістю, яка привертала 
увагу не лише своїх сучасників – соратників  
та опонентів, представників королівських  
династій, дипломатичних та урядових кіл Європи,  
а й нащадків – політиків, науковців, митців тощо.

У центрі аверсу на увігнутому дзеркальному 
тлі в обрамленні стилізованого лаврового 

вінка зображено відбиток печатки Богдана 
Хмельницького та розміщено: угорі – напис УКРАЇНА, 
ліворуч – малий Державний Герб України, під яким 
рік карбування – 2015, праворуч – позначення 
металу, його проби, маси в чистоті Ag 999/31,1 
та логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України, унизу номінал – 
ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ.

На реверсі на дзеркальному тлі увігнутої поверхні 
монети відтворено: ліворуч – портрет Богдана 
Хмельницького художника Вільгельма Гондіуса 
(1651), праворуч – центральний фрагмент прапора 
гетьмана з його ініціалами та абревіатурою 
гетьманського титулу, унизу півколом розміщено 
напис ГЕТЬМАН БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

СЕРІЯ “ГЕРОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Номінал, грн 
10                 

Meтал, проба
Срібло, 999

Маса, г  
31,1 (1 унція)

Діаметр, мм  
32,0               

Категорія якості карбування 
Пруф*           

Тираж, шт.
3 000        

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
24 грудня 2015 року

*Монета має увігнуту поверхню з обох боків.
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

1 Водолійчик Дитячий Зодіак срібло  
(Ag 925) 2 гривнi 19 сiчня 2015

2 Галшка Гулевичівна Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 27 сiчня 2015

3 Рибки Дитячий Зодіак срібло  
(Ag 925) 2 гривнi 16 лютого 2015

4 Євромайдан Героям Майдану нейзильбер 5 гривень 18 лютого 2015

5 Революція гідності Героям Майдану нейзильбер 5 гривень 18 лютого 2015

6 Небесна сотня Героям Майдану нейзильбер 5 гривень 18 лютого 2015

7 Михайло Вербицький Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 4 березня 2015

8 Яків Гніздовський Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 31 березня 2015

9 120 років Харківському 
зоопарку Інші монети нейзильбер 2 гривнi 15 квiтня 2015

10

150 років Одеському 
національному  
університету імені  
І. І. Мечникова 

Вищі навчальні  
заклади України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 28 квiтня 2015

11

150 років Одеському 
національному  
університету імені  
І. І. Мечникова 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 28 квiтня 2015

12 70 років Перемоги.  
1945-2015 

Друга світова  
війна нейзильбер 5 гривень 5 травня 2015

13 Київський фунікулер Інші монети нейзильбер 5 гривень 27 травня 2015

14 Петро Прокопович Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 8 липня 2015

15 Андрей Шептицький Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 15 липня 2015

16 Успенський собор  
у м. Володимирі-Волинському 

Пам'ятки архітектури 
України нейзильбер 5 гривень 22 липня 2015

17 Київський князь  
Володимир Великий Княжа Україна срібло  

(Ag 925) 20 гривень 24 липня 2015

Пам’ятні монети введені в обіг у 2015 році
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

18 75 років Чернівецькій області Області України
біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 5 серпня 2015

19 475 років першій писемній 
згадці про м. Тернопіль 

Стародавні міста 
України

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 20 серпня 2015

20 475 років першій писемній 
згадці про м. Тернопіль 

Стародавні міста 
України нейзильбер 5 гривень 20 серпня 2015

21 Олександр Мурашко Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 2 вересня 2015

22 Іван Карпенко-Карий Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 14 вересня 2015

23
400 років Національному 
університету `Києво-
Могилянська академія` 

Вищі навчальні  
заклади України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 15 вересня 2015

24
400 років Національному 
університету `Києво-
Могилянська академія` 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 15 вересня 2015

25 Терезки Дитячий Зодіак срібло  
(Ag 925) 2 гривнi 21 вересня 2015

26 Олешківські піски Інші монети срібло  
(Ag 925) 10 гривень 23 вересня 2015

27 Олешківські піски Інші монети нейзильбер 2 гривнi 23 вересня 2015

28 Підгорецький замок Пам'ятки архітектури 
України 

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 23 вересня 2015

29 Підгорецький замок Пам'ятки архітектури 
України нейзильбер 5 гривень 23 вересня 2015

30 День захисника України Збройні Сили України нейзильбер 5 гривень 12 жовтня 2015

31 Скорпіончик Дитячий Зодіак срібло  
(Ag 925) 2 гривнi 22 жовтня 2015

32
100 років Національному універ-
ситету водного господарства та 
природокористування (м. Рівне) 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 29 жовтня 2015

33 Стрільчик Дитячий Зодіак срібло  
(Ag 925) 2 гривнi 19 листопада 2015

34 260 років Київському 
військовому госпіталю Інші монети нейзильбер 5 гривень 7 грудня 2015

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ ВВЕДЕНІ В ОБІГ У 2015 РОЦІ
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

35 Рік Мавпи Східний календар срібло  
(Ag 925) 5 гривень 10 грудня 2015

36 Козоріжок Дитячий Зодіак срібло  
(Ag 925) 2 гривнi 18 грудня 2015

37 Богдан Хмельницький Герої козацької доби срібло  
(Ag 999) 10 гривень 24 грудня 2015

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ ВВЕДЕНІ В ОБІГ У 2015 РОЦІ



Пам’ятні монети, 
введені в обіг  

у 2016 році
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Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору М. Леонтовича)

Пам’ятні монети присвячені 100-річчю першого 
виконання твору Миколи Дмитровича Леонтовича – 
“Щедрик” хором Київського університету. 

Микола Леонтович – український композитор-новатор, 
майстер хорової мініатюри, автор близько двохсот 
обробок народних пісень, який в умінні тонко відчути 
народну інтонацію і музичними засобами змалювати 
поетичний образ не має собі рівних.

“Щедрик” – одна з найпопулярніших обробок 
Леонтовича, над якою композитор працював майже  
все життя, знана не лише в Україні, а й в усьому світі  
під назвою “колядка дзвонів” (Carol of the Bells,  
Ukrainian Bell Carol, Ukrainian Carol).

На аверсі монети 20 гривень розміщено: угорі – 
малий Державний Герб України та півколом напис – 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу номінал – 
ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ, у намистовому колі зображено 
різдвяну зірку, в центрі якої – колядники, праворуч  
від них на дзеркальному тлі – рік карбування монети 
2016; між променями зірки – по три дзвоники. 

На реверсі монети розміщено композицію, поділену  
на дві частини стилізованим музичним рядком  
зі “Щедрика”: угорі портрет Миколи Леонтовича  
з диригентською паличкою в правій руці, на лівій  
руці композитора сидить ластівка, праворуч – напис  
МИКОЛА/ЛЕОНТОВИЧ; ліворуч від портрета на тлі 
концентричних кіл, що символізують звучання музики,   
у центрі яких вставка з кубічного оксиду цирконію**, 
напис ЩЕДРИК; унизу “колядка дзвонів” – на тлі 
кольорових голографічних кіл зображено дзвоники. 

На аверсі монети номіналом 5 гривень на матовому 
тлі розміщено: угорі малий Державний Герб України, 
праворуч від якого напис УКРАЇНА, під яким – рік 
карбування монети 2016, на тлі нотних рядків рельєфне 
зображення ластівки, під якою праворуч номінал –  
5/ГРИВЕНЬ та логотип Бакнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі монети зображено групу колядників,  
які співають, один із них тримає різдвяну зірку,  
над якою написи – ЩЕДРИК, ЩЕДРИК, ЩЕДРІВОЧКА.

СЕРІЯ “УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори монети номіналом 20 грн
Володимир Дем’яненко, Анатолій Демяненко
Скульптор монети номіналом 5 гривень
Анатолій Демяненко

Введено в обіг
05 січня 2016 року

Номінал, грн
20 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
62,2 (2 унції) 16,5

Діаметр, мм
50,0 35,0

Тираж, шт. 
3 000 50 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений

*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.
**Елемент оздоблення – кубічний оксид цирконію діаметром 2.0 мм.
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70 років Закарпатській області

Пам’ятна монета присвячена західному регіону,  
єдиній області України, яка межує з чотирма 
країнами – Угорщиною, Польщею, Румунією  
і Словаччиною. 70 відсотків території краю  
займають гори, що зумовлює унікальність 
природного ландшафту, багатство і розмаїття  
його ресурсного потенціалу. 

Ці особливості визначають і своєрідність  
соціально-економічного розвитку регіону,  
і колорит його прадавніх традицій, і побут  
людей тощо.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, по колу написи: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі),  
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України; у центрі – стилізовану композицію:  
на тлі гір – Мукачівський замок, під яким рік 
карбування монети – 2016, праворуч – лижниця  
на підйомнику, винні бочки, стилізовано зображені 
термальні джерела та зразок дерев’яної  
архітектури – церква. 

На реверсі монети на тлі орнаментальної тарелі 
зображено герб області, по колу розміщено  
написи: ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ (угорі), 
ЗАСНОВАНА У 1946 РОЦІ (унизу).

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік 

Маса, г  
9,4

Діаметр, мм  
28,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
30 000

Гурт
Секторальне рифлення

Введено в обіг
14 січня 2016 року
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Софія Русова

Пам’ятна монета присвячена 160-річчю від дня 
народження видатного українського педагога  
в галузі дошкільного виховання, громадсько-
освітнього діяча, письменниці, історика, етнографа, 
мистецтвознавця, літературного критика, однієї  
з організаторів жіночого руху, яка присвятила своє 
життя створенню національної системи виховання 
й освіти, – Софії Федорівні Русовій (уродженій 
Ліндфорс).

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, праворуч півколом – 

напис УКРАЇНА, під яким номінал 2/ГРИВНІ  
та рік карбування монети 2016, вислів Софії  
Русової У ЖИТТІ КОЖНОЇ/ШЛЯХЕТНОЇ  
ЛЮДИНИ/МАЄ СВІТИТИ ВЕЛИКА/ЯСНА ЗІРКА:/
ЩАСЛИВА ДОЛЯ/РІДНОГО/КРАЮ (унизу);  
ліворуч – лампа як символ просвітництва;  
унизу – логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі монети зображено портрет Софії 
Русової, під яким написи СОФІЯ РУСОВА/ 
1856–1940.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

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.
25 000        

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
18 лютого 2016 року
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150 років Національній парламентській бібліотеці України

Пам’ятна монета присвячена всеукраїнському 
книгосховищу та науковому центру в галузі 
бібліотекарства та бібліографії, заснованому  
в 1866 році як публічна бібліотека.

Національна парламентська бібліотека України  
(з 1994 року) – одна з найбільших і найстаріших 
книгозбірень держави, у фондах якої є книжкові 
колекції з літературознавства, мовознавства, 
філософії, психології, історії, етики, нотні, 
картографічні, образотворчі видання тощо,  
зокрема стародруки, рідкісні та цінні видання.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний 
Герб України, написи: УКРАЇНА/5 ГРИВЕНЬ; логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України (праворуч), рік карбування монети – 2016 
(ліворуч); стилізоване зображення читального залу 
бібліотеки.

На реверсі монети, на контурному тлі купола 
будівлі Верховної Ради України зображено будівлю 
бібліотеки, під якою написи: НАЦІОНАЛЬНА 
ПАРЛАМЕНТСЬКА/БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ/150 РОКІВ.

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Художник
Володимир Атаманчук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер   

Маса, г  
16,5

Діаметр, мм  
35,0                

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед           

Тираж, шт.
30 000        

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
24 лютого 2016 року



2016

Банкноти і монети України
44

Феодосій Печерський

Пам’ятна монета присвячена церковному діячеві, 
одному із засновників Києво-Печерської лаври  
та ї ї ігумену Феодосію Печерському  
(р. н. невідомий – 1074). 

За ігуменства Феодосія Києво-Печерський монастир 
досяг піднесення і перетворився на багатолюдний 
монастир з храмовими спорудами, було запроваджено 
Студійський статут.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий  
Державний Герб України, написи: УКРАЇНА/ 

10ГРИВЕНЬ 2016; стилізоване зображення київських 
пагорбів, каплички та на передньому плані – печери  
з монахом, який стоїть у молитовній позі на колінах.

На реверсі монети зображено іконографічний  
образ Феодосія Печерського**, який тримає 
сувій із написами: ГОСПОДИ,/В ІМ’Я/ПРЕСВЯТОЇ/
БОГОРОДИЦІ,/МАТЕРІ ТВОЄЇ,/ЗВЕДЕНИЙ БУВ/ 
ХРАМ ЦЕЙ – на тлі стилізованого храму,  
під яким написи: ФЕОДОСІЙ/ПЕЧЕРСЬКИЙ/ХІ СТ.

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
10

Meтал, проба
Срібло, 925 

Маса, г  
31,1 (1 унція)

Діаметр, мм  
38,6               

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед           

Тираж, шт.
3 000        

Гурт
Гладкий із заглибленими написами*

Введено в обіг
19 квітня 2016 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. 

**Монету виготовлено з використанням технології патинування, елемент оздоблення – локальна позолота (вміст золота в чистоті не менше  
ніж 0,0001 г).
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Ігри ХХХІ Олімпіади

Пам’ятні монети присвячені важливій події  
у світовому спортивному житті – Іграм XXХI 
Олімпіади в місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія),  
що проходила з 5 до 21 серпня 2016 року  
і стала першими подібними змаганнями  
в Південній Америці. 

Міжнародні змагання з літніх видів спорту 
проводяться щочотири роки під егідою 
Міжнародного Олімпійського комітету  
в рамках Олімпійського руху.

На аверсі монет розміщено: малий Державний  
Герб України та напис УКРАЇНА, зображення  
бухти Гуанабара, на вході до якої височить гора  

Цукрова Голова, що слугує візитівкою міста  
Ріо-де-Жанейро, на тлі бухти – стилізований напис 
РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, рік карбування монети 2016  
та номінал, а саме: на монеті зі срібла 10/ГРИВЕНЬ, 
на монеті з нейзильберу 2/ГРИВНІ та праворуч  
на дзеркальному тлі – логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України. 

На реверсі монет на тлі абрису статуї Ісуса Христа 
на горі Корковадо в Ріо-де-Жанейро зображено 
хвилясту зелену стрічку (використано тамподрук), 
на якій – піктограми, що символізують різні 
види спорту, під якою на хвилястих лініях – знак 
Національного олімпійського комітету України 
(використано тамподрук).

СЕРІЯ “СПОРТ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
Святослав Іваненко

Введено в обіг
28 квітня 2016 року

Номінал, грн
10 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 12,8

Діаметр, мм
38,6 31,0

Тираж, шт. 
3 500 30 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

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. 
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Пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Пам’ятні монети присвячені пам’яті жертв  
геноциду кримськотатарського народу. 

18 травня 1944 року радянський режим розпочав 
депортацію кримських татар з історичної 
Батьківщини – Криму. Їхнє примусове виселення, 
обмеження засобів до існування призвело  
до загибелі близько половини відселених. 

На аверсі монет розміщено: малий Державний  
Герб України, напис УКРАЇНА, рік карбування  
монети 2016, номінал: на монеті зі срібла 10/
ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу 5/ГРИВЕНЬ 
та композицію: на дзеркальному тлі – карта 

Кримського півострова, на якій зображено 
герб кримських татар – тамгу, унизу – колеса 
паротяга, що відбуває, як символ депортації 
кримськотатарського народу. На монеті  
з нейзильберу ліворуч на дзеркальному тлі – 
логотип Банкнотно-монетного двору  
Національного банку України.

На реверсі монет зображено стилізовану 
композицію: депортована кримськотатарська 
сім’я за колючим дротом у вагоні та написи: 
18/05/1944 (вертикально ліворуч), ГЕНОЦИД/ 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО/НАРОДУ (угорі)  
та QIRIMTATAR/HALQINIÑ/GENOTSIDI (унизу).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
Анатолій Демяненко

Введено в обіг
12 травня 2016 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 16,5

Діаметр, мм
38,6 35,0

Тираж, шт. 
2 000 30 000

Категорія якості карбування

Спеціальний 
анциркулейтед

Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

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. 

Монету виготовлено з використанням технології патинування.
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Петриківський розпис

Пам’ятні монети присвячені декоративно-
орнаментальному мистецтву – петриківському 
розпису, назва якого походить від селища 
Петриківка (Дніпропетровщина). Це самобутнє 
мистецтво має давні традиції та передається  
від покоління до покоління. 

Петриківський розпис у 2013 році включено 
до Репрезентативного списку нематеріальної 
культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

На аверсі монет розміщено: ліворуч – малий 
Державний Герб України, під яким напис  
УКРАЇНА (вертикально) та рік карбування монети 
2016, праворуч номінал: на монеті зі срібла –  

10 ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу – 5 ГРИВЕНЬ; 
стилізовану композицію: на дзеркальному тлі – 
фрагмент петриківського розпису (кольоровий  
на монеті зі срібла – використано тамподрук)  
та кисть художниці з пензлем; на монеті  
з нейзильберу – логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монет на дзеркальному тлі зображено 
стилізовану композицію: художниця в обрамленні 
петриківського розпису (кольоровий на монеті  
з нейзильберу – використано тамподрук), ліворуч 
півколом напис – ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС.

СЕРІЯ “УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА”

Художник
Наталія Фандікова

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
Анатолій Демяненко

Введено в обіг
20 травня 2016 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 16,5

Діаметр, мм
38,6 35,0

Тираж, шт. 
5 000 35 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

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.
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Кінний трамвай

Пам’ятна монета присвячена кінному трамваю – 
першому рейковому вуличному транспорту,  
проєкти будівництва якого на території сучасної 
України в епоху бурхливого технологічного 
прогресу з’являються в другій половині ХІХ  
століття: спочатку у Львові, а потім у Києві. 

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, над яким півколом  

напис – УКРАЇНА, унизу – рік карбування монети 
2016 та номінал П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ; стилізовану 
композицію: підкову, у центрі якої одна з площ 
Києва; логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (унизу ліворуч).

На реверсі монети на тлі стилізованої панорами 
міста Львова зображено кінний трамвай та угорі 
півколом розміщено напис КІННИЙ ТРАМВАЙ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
аверс – Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук;  
реверс – Володимир Дем’яненко

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
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
25 травня 2016 року
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Геодезична дуга Струве (до 200-річчя початку здійснення астрономо-геодезичних робіт)

Пам’ятна монета присвячена 200-річчю початку 
здійснення астрономо-геодезичних робіт на об’єкті 
Геодезичної дуги Струве. 

Геодезична дуга Струве – тріангуляційні 
вимірювальні пункти, які використовувалися  
для визначення параметрів Землі, ї ї форми  
та розміру, унікальний об’єкт списку Світової 
спадщини ЮНЕСКО – перша в історії ЮНЕСКО 
науково-технічна пам’ятка культури, що проходить 
через 10 країн Європи. Створив цей унікальний 
об’єкт видатний астроном Фрідріх Струве.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, ліворуч напис півколом – 
УКРАЇНА, під яким – рік карбування монети 2016, 
унизу – номінал 5/ГРИВЕНЬ та логотип Банкнотно-

монетного двору Національного банку України; 
на дзеркальному тлі зображено геодезичний 
прилад теодоліт, праворуч від якого – схематична 
тріангуляція, координати 70˚40΄12΄΄ (угорі), 45˚19΄54΄΄ 
(унизу) та назви країн, через які проходить дуга 
Струве: НОРВЕГІЯ, ШВЕЦІЯ, ФІНЛЯНДІЯ, РОСІЯ, 
ЕСТОНІЯ, ЛАТВІЯ, ЛИТВА, БІЛОРУСЬ, УКРАЇНА, 
МОЛДОВА. 

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
портрет Струве, праворуч від якого розміщено 
написи півколом: ГЕОДЕЗИЧНА ДУГА СТРУВЕ/ 
1816–1855 – роки, упродовж яких проводились 
вимірювання; ліворуч від портрета – стилізована 
композиція: на тлі географічної карти дуга Струве 
та написи: ФУГЛЕНЕС, 2822 км (угорі) та СТАРА 
НЕКРАСІВКА (унизу).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художник
Микола Кочубей

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер

Маса, г  
16,5

Діаметр, мм  
35,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
30 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
07 червня 2016 року
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Іван Миколайчук

Пам’ятна монета присвячена акторові, режисерові, 
сценаристові Івану Васильовичу Миколайчуку,  
з ім’ям якого пов’язано мистецьке явище,  
що отримало назву “українське поетичне кіно”. 

Людина всебічно обдарована, І. Миколайчук  
мав талант художнього перевтілення. У своїх 
фільмах і ролях йому вдалося втілити своєрідність 
та національну самобутність української культури, 
українського характеру.

Загальне визнання і любов глядача актор  
отримав за виконання ролей Тараса Шевченка  
у фільмі “Сон” та Івана Палійчука в картині Сергія 
Параджанова “Тіні забутих предків”, а власний 
фільм Івана Миколайчука як режисера “Вавилон ХХ” 
став справжнім шедевром українського кіно. 

На аверсі монети розміщено: угорі – напис  
УКРАЇНА та малий Державний Герб України 
(праворуч); композицію: унизу – далекі гори,  
на передньому плані на дзеркальному тлі 
зображено символічну браму, під якою –  
струнка постать Івана Миколайчука з ягням  
на руках, ліворуч номінал 2/ГРИВНІ,  
праворуч – рік карбування монети 2016  
та логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (унизу праворуч).

На реверсі монети на дзеркальному тлі  
зображено портрет Івана Миколайчука  
в оточенні його кіногероїв та написи ІВАН 
МИКОЛАЙЧУК/1941–1987 (ліворуч півколом).

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Микола Кочубей

Скульптор
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
2                 

Meтал
Нейзильбер   

Маса, г  
12,8 

Діаметр, мм  
31,0                

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед           

Тираж, шт.
25 000        

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
15 червня 2016 року
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20 років Конституції України

Пам’ятні монети присвячені 20-річчю Основного 
Закону України, ухваленого 28 червня 1996 року 
Верховною Радою України від імені Українського 
народу – громадян України всіх національностей. 
Конституція України закріплює фундаментальні 
положення організації і функціонування Української 
держави й суспільства.

На аверсі монет, що вертикально розділений навпіл 
на матову та дзеркальну  поверхні, розміщено: 
угорі – малий Державний Герб України, праворуч 
півколом – напис  УКРАЇНА, у центрі – будівлю 
Верховної Ради України, яка ліворуч обрамлена 
рослинним орнаментом, під будівлею – рік 
карбування монети 2016; унизу півколом – номінал:  
на монеті зі срібла 5 ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу 
2 ГРИВНІ; логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (праворуч).

На реверсі монет, що вертикально розділений 
навпіл на матову та дзеркальну поверхні, у центрі 
розміщено стилізовану розгорнуту книгу, над 
якою – гілочка калини, праворуч на дзеркальному 
тлі написи: 20/РОКІВ та півколом КОНСТИТУЦІЯ 
УКРАЇНИ; ліворуч на матовому тлі зазначено 
текст перших статей Конституції України: Стаття 1./
Україна є суве/ренна і незалеж/на, демократична,/ 
соціальна, правова/держава./Стаття 2./Суверенітет 
України по/ширюється на/всю ї ї територію./Україна 
є унітар/ною державою./Територія Украї/ни в межах 
існу/ючого кордону/є цілісною і не/доторканною./  
Стаття 3./Людина, ї ї життя і здо/ров’я, честь і гідність,/ 
недоторканність і без/пека визнаються в/Україні 
найвищою/соціальною/цінністю.

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Введено в обіг
20 червня 2016 року

Номінал, грн
5 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
15,55 (1/2 унції) 12,8

Діаметр, мм
33,0 31,0

Тираж, шт. 
3 000 30 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України. 
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50 років Тернопільському національному економічному університету

Пам’ятні монети присвячені Тернопільському 
національному економічному університету – 
сучасному вищому навчальному закладу, 
заснованому як відділення фінансово-економічного 
факультету Київського інституту народного 
господарства в 1966 році.

На аверсі монет розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України та напис півколом 
УКРАЇНА; у центрі на дзеркальному тлі – логотип 
Тернопільського національного економічного 
університету з абревіатурою ТНЕУ та стрічкою 

(на монеті зі срібла кольоровою – використано 
тамподрук), ліворуч рік карбування – 2016;  
унизу – номінал: на монеті зі срібла – П’ЯТЬ 
ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу – ДВІ ГРИВНІ. 
На монеті з нейзильберу праворуч – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України.

На реверсі монет розміщено зображення будівлі 
університету та півколом написи: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ/50 РОКІВ (угорі), ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ (унизу). 

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художник
Володимир Атаманчук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Введено в обіг
23 червня 2016 року

Номінал, грн
5 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
15,55 (1/2 унції) 12,8

Діаметр, мм
33,0 31,0

Тираж, шт. 
2 000 25 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України. 
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Зозулині черевички справжні

Пам’ятні монети присвячені зникаючому 
виду багаторічної трав’яної рослини з родини 
Зозулинцевих або Орхідних, занесеної до Червоної 
книги України, – Зозулиним черевичкам справжнім. 
Ці чарівні квіти, одні з найвідоміших орхідей 
Північної півкулі, своєю оригінальною красою 
нагадують черевички східних народів.

На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного  
із зображень окремих видів флори і фауни, 
розміщено малий Державний Герб України 

та написи: на монеті зі срібла – УКРАЇНА/10/
ГРИВЕНЬ/2016, на монеті з нейзильберу –
УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2016 та логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет зображено зозулині черевички 
справжні (на монеті з нейзильберу – кольорові, 
використано тамподрук) та розміщено написи 
півколом: ЗОЗУЛИНІ ЧЕРЕВИЧКИ СПРАВЖНІ  
(угорі), CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L. (унизу). 

СЕРІЯ “ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ”

Художник
Володимир Дем’яненко

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Введено в обіг
20 липня 2016 року

Номінал, грн
10 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 12,8

Діаметр, мм
38,6 31,0

Тираж, шт. 
3 000 30 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

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.  
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Давній Малин

Пам’ятна монета присвячена місту Малину, 
розташованому на берегах річки Ірші, притоки 
Тетерева, яке, за археологічними даними, має 
давню історію. У смузі сучасного міста збереглися 
рештки стародавнього городища, яке виникло  
на межі VIII–IX ст. як укріплений пункт одного  
зі східнослов’янських племен, що входили  
до Древлянського племінного союзу. 

На аверсі монети розміщено: сувій банкнотного 
паперу, на якому зображено паперову фабрику, 

засновану в другій половині XIX ст.; угорі – 
стилізованого паперового птаха; ліворуч – малий 
Державний Герб України, напис УКРАЇНА, номінал 
5/ГРИВЕНЬ, рік карбування монети 2016 та логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України (праворуч).

На реверсі монети в центрі зрізу старого дерева, 
що символізує древлянські землі, зображено 
стилізований давній град, праворуч і ліворуч  
від якого – написи ДАВНІЙ МАЛИН.

СЕРІЯ “СТАРОДАВНІ МІСТА 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.
30 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
28 липня 2016 року
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Київська Русь
Входить до набору з чотирьох пам’ятних монет у сувенірній упаковці

Набір з чотирьох пам’ятних монет номіналом  
5 гривень (кожна) у сувенірній упаковці: “Київська 
Русь”, “Галицьке королівство”, “Козацька держава”, 
“25 років незалежності України” присвячений 
25-річчю незалежності України. 

Кожна з монет репрезентує певний етап державного 
становлення та розвитку держави впродовж 
тисячоліття.

Пам’ятна монета “Київська Русь” присвячена витокам 
української державності – Київській середньовічній 
державі ІХ–ХІІІ століть, яка виникла на власній 
соціально-економічній і культурній основі та якій 
належало особливе місце в історії Європи.

На аверсі монети розміщено: угорі – написи УКРАЇНА, 
номінал 5 ГРИВЕНЬ, рік карбування монети 2016 
(праворуч) та логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (ліворуч); у центрі на 
дзеркальному тлі – стилізований вінець київських 
князів та рослинний орнамент, під яким – малий 
Державний Герб України.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
стилізовану мапу, обрамлену обручем, що символізує 
об’єднання Руських земель, на тлі мапи – вірчий знак 
Володимира Великого із зображенням тризуба; угорі 
півколом напис КИЇВСЬКА РУСЬ.

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
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
17 серпня 2016 року

*Тираж кожної монети у наборі 50 000 штук.



2016

Банкноти і монети України
56

Галицьке королівство
Входить до набору з чотирьох пам’ятних монет у сувенірній упаковці

Пам’ятна монета “Галицьке королівство” 
присвячена Галицько-Волинській державі,  
яка досягла розквіту під час правління Данила 
Галицького, коронованого Папою Римським  
у 1253 році, та ілюструє спадкоємність державної 
традиції княжої доби і вектор тогочасної 
європейської інтеграції України-Руси.

На аверсі монети розміщено: ліворуч на матовому 
тлі – номінал 5/ГРИВЕНЬ, написи вертикально 
УКРАЇНА, рік карбування монети 2016 та логотип 

Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України; праворуч на дзеркальному тлі зображено 
геральдичного лева – символ Галицько-Волинської 
держави, який тримає щит, на щиті – малий 
Державний Герб України.

На реверсі монети зображено стилізований  
портрет Данила Галицького на тлі прапора  
із зображенням лева, угорі напис півколом 
ГАЛИЦЬКЕ КОРОЛІВСТВО.

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
Анатолій Демяненко

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
17 серпня 2016 року

*Тираж кожної монети у наборі 50 000 штук.
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Козацька держава
Входить до набору з чотирьох пам’ятних монет у сувенірній упаковці

Пам’ятна монета “Козацька держава” присвячена 
титульній сторінці історії нації, що принесла 
українському народу славу і безсмертя,  
та репрезентує Українську козацьку державу  
(1648–1782), що постала у вогні національно-
визвольної революції середини XVII сторіччя, 
очолюваної гетьманом Богданом Хмельницьким.

На аверсі монети розміщено: праворуч на матовому 
тлі – номінал 5/ГРИВЕНЬ, написи вертикально 

УКРАЇНА, рік карбування монети 2016 та логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України; ліворуч на дзеркальному тлі зображено 
козака з мушкетом, який тримає щит, на щиті – 
малий Державний Герб України.

На реверсі монети зображено стилізований 
геральдичний символ Козацької держави – 
“національний герб” – козак із мушкетом, угорі 
півколом – напис КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА.

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

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
17 серпня 2016 року

*Тираж кожної монети у наборі 50 000 штук.
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25 років незалежності України
Входить до набору з чотирьох пам’ятних монет у сувенірній упаковці

Пам’ятна монета “25 років незалежності України” 
присвячена відновленню української державності  
в новітній період історії – у ХХ–ХХІ століттях  
і відображає головні етапи становлення  
та багатовікового розвитку української  
державної традиції. 

На аверсі монети розміщено: повну композицію, 
елементи якої зображені на аверсах монет  
“Київська Русь”, “Галицьке королівство”  
та “Козацька держава”, що символізує етапи 
становлення та розвитку держави,  –  лев  
та козак з мушкетом тримають малий Державний 
Герб України, над яким – рослинний орнамент  

та вінець; унизу на матовому тлі написи: УКРАЇНА, 
номінал П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ, рік карбування монети 
2016 (праворуч) та логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (ліворуч).

Автори композиції: Дмитрієнко М. Ф., Івахненко О. А., 
Мітченко В. С., Савчук Ю. К., Якутович С. Г.

На реверсі монети в центрі вінка зображено 
профіль молодої жінки у вінку з квітів – символічний 
образ України (стилізація з Державного 
кредитового білета УНР, виконаного Георгієм 
Нарбутом); написи 25/РОКІВ (угорі), НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
(півколом унизу).

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

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.
50 000*

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
17 серпня 2016 року

*Тираж кожної монети у наборі 50 000 штук.
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Пам’ятні монети присвячені відновленню  
української державності в новітній період історії.

Акт проголошення незалежності України, 
ухвалений Верховною Радою України 24 серпня 
1991 року, став для народу України доленосним 
історичним документом, який відобразив віковічні 
прагнення українців до створення самостійної, 
соборної, суверенної і демократичної України.

На аверсі золотої монети розміщено:  
на матовому тлі – напис півколом УКРАЇНА (угорі), 
номінал ДВІСТІ П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ (унизу);  
у центрі, на дзеркальному тлі, у колі  
зі стилізованого рослинного орнаменту, –  

малий Державний Герб України, під яким –  
рік карбування монети 2016.

На аверсі срібної монети розміщено: на тлі 
символічної композиції з букв Я напис УКРАЇНА 
(з латентним зображенням), над яким – малий 
Державний Герб України; унизу на дзеркальному  
тлі напис – рядок із вірша І. Франка “Не пора…” 
НАМ ПОРА ДЛЯ УКРАЇНИ ЖИТЬ!, зазначено  
номінал 20 ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2016.

На реверсі монет на тлі стилізованого букета 
зображено мапу України з синьо-жовтим*** 
прапором та написи 25 РОКІВ (над картою), 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (на карті).

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Дем’яненко

*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. 

**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. 

***Елемент оздоблення – емаль. 

25 років незалежності України

Введено в обіг
17 серпня 2016 року

Номінал, грн
250 20

Meтал, проба
Золото, 900 Срібло, 925

Маса, г
62,2 (2 унції) 62,2 (2 унції)

Діаметр, мм
42,0 50,0

Тираж, шт. 
400 3 500

Категорія якості карбування
Спеціальний 
анциркулейтед Пруф

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Гладкий із 
заглибленими 
написами**
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Давній Вишгород

Пам’ятна монета присвячена давньому місту 
Вишгороду, яке вперше згадується у “Повісті 
минулих літ” під 946 роком як резиденція  
великої княгині Ольги – “Ольжин град”. 

Розквіт міста пов’язаний зі становленням Київської 
держави ІХ–ХІІІ століть, яке певний час виконувало 
роль заміської резиденції великих київських князів. 
Із Вишгородом пов’язане вшанування перших 
руських святих Бориса і Гліба – синів київського 
князя Володимира Святославича.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України та напис УКРАЇНА;  
у центрі на дзеркальному тлі зображено князів 

Бориса і Гліба – перших святих, канонізованих 
православних князів-страстотерпців, між ними  
хрест, унизу – орнамент; написи: БОРИС 
(вертикально ліворуч), ГЛІБ (вертикально  
праворуч); унизу – номінал 5 ГРИВЕНЬ,  
рік карбування монети 2016 та логотип  
Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України (праворуч).

На реверсі монети зображено кольоровий  
фрагмент однієї з найдавніших і славнозвісних ікон – 
Вишгородської ікони Божої Матері (використано 
тамподрук); ліворуч стилізована композиція – на тлі 
трикупольної церкви князь із дружиною, що виїхали 
з брами міста, і написи: ДАВНІЙ ВИШГОРОД/946 РІК.

СЕРІЯ “СТАРОДАВНІ МІСТА УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер

Маса, г  
16,5

Діаметр, мм  
35,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
30 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
30 серпня 2016 року
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200 років Харківському національному аграрному університету імені В. В. Докучаєва

Пам’ятна монета присвячена Харківському 
національному аграрному університету – одному  
з найстаріших навчальних закладів аграрного 
профілю, заснованому в 1816 році як Маримонтський 
інститут земельного господарства.

Сьогодні це сучасний центр аграрної науки в Україні, 
який зробив вагомий внесок у розвиток національної 
освіти і науки та має міжнародне визнання.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний 
Герб України та напис УКРАЇНА; у центрі на матовому 
тлі – логотип Харківського національного аграрного 

університету імені В. В. Докучаєва, ліворуч від якого – 
портрет першого директора Маримонтського інституту 
земельного господарства Веніаміна Флята та назви 
міст, у яких здійснював свою діяльність університет; 
унизу: номінал 2 ГРИВНІ, рік карбування 2016  
та логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України (ліворуч).

На реверсі монети розміщено портрет В. В. Докучаєва, 
зображення сучасної будівлі університету та 
написи: ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ (угорі півколом), ІМЕНІ В. В. ДОКУЧАЄВА 
(над будівлею), 200 РОКІВ (унизу).

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

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.
30 000        

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
01 вересня 2016 року
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100-річчя боїв легіону Українських січових стрільців на горі Лисоня

Пам’ятна монета присвячена подвигу легіону 
Українських січових стрільців, який 100 років тому 
відзначився звитягою під час боїв за гору Лисоня  
і зупинив наступ російської армії на Бережани  
під час Брусиловського прориву.

Легіон Українських січових стрільців – українське 
добровольче військове формування у складі  
австро-угорської армії під час Першої світової війни.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний 
Герб України і напис півколом УКРАЇНА; у центрі – 
на дзеркальному тлі стилізована композиція:  

в обрамленні вінка з калини геральдичний  
лев спирається на скелю, на якій напис півколом  
У.С.С. 1914 (з емблеми Українських січових стрільців); 
унизу: рік карбування монети – 2016, номінал –  
5 ГРИВЕНЬ та логотип Банкнотно-монетного  
двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети розміщено стилізовану 
композицію – військовий сурмач на тлі абрису 
сучасного меморіального комплексу на горі  
Лисоня, написи 100-РІЧЧЯ БОЇВ ЛЕГІОНУ 
УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ (угорі  
півколом) НА ГОРІ ЛИСОНЯ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
Володимир Атаманчук

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер

Маса, г  
16,5

Діаметр, мм  
35,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед           

Тираж, шт.
30 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
02 вересня 2016 року
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Україна – непостійний член Ради Безпеки ООН. 2016–2017 рр.

Пам’ятна монета присвячена події, яка дає  
Україні додатково змогу інформувати світову 
громадськість про те, що відбувається в нашій  
країні, та нові можливості для захисту  
суверенітету і територіальної цілісності. 

Рада Безпеки ООН – постійно діючий орган 
Організації Об’єднаних Націй, на який покладено 
відповідальність за підтримання міжнародного  
миру і безпеки.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, напис УКРАЇНА;  

номінал 5/ГРИВЕНЬ (праворуч), ліворуч – рік 
карбування монети 2016 і логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України; 
синьо-жовта стрічка (використано тамподрук)  
на тлі земної кулі, увінчаної калиновою гілкою.

На реверсі монети на дзеркальному тлі 
зображено емблему ООН, навколо якої написи: 
ТРАНСФОРМУЮЧИ СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ НА БЛАГО 
МИРУ, БЕЗПЕКИ І ПРОЦВІТАННЯ та написи  
на матовому тлі по колу: УКРАЇНА – НЕПОСТІЙНИЙ 
ЧЛЕН РАДИ БЕЗПЕКИ ООН, 2016–2017. 

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер

Маса, г  
16,5

Діаметр, мм  
35,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
30 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
07 вересня 2016 року
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Михайло Грушевський

Пам’ятна монета присвячена 150-річчю історика, 
організатора української науки, літературознавця, 
соціолога, публіциста, письменника, політичного, 
громадського і державного діяча – Михайла 
Сергійовича Грушевського.

М. Грушевський сформулював концепцію 
самостійного історичного розвитку українського 
народу, окремішного від своїх сусідів  
як походженням, так і політичним, господарським  
і культурним життям. Його численні нариси  
з української історії публікувалися болгарською, 
чеською, німецькою, французькою, англійською  
мовами.

На аверсі монети розміщено: угорі – напис  
УКРАЇНА, малий Державний Герб України (ліворуч),  
рік карбування монети 2016 та логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(праворуч); стилізована композиція, що відображає 
фрагмент кінохроніки, – Михайло Грушевський  
на тлі військового строю, унизу зазначено номінал  
2 ГРИВНІ.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
Михайла Грушевського на фоні книжкової полиці  
та вгорі написи МИХАЙЛО/ГРУШЕВСЬКИЙ/1866–1934.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Володимир Атаманчук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Номінал, грн 
2                 

Meтал
Нейзильбер   

Маса, г  
12,8 

Діаметр, мм  
31,0                

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед           

Тираж, шт.
25 000        

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
26 вересня 2016 року
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70 років Київському національному торговельно-економічному університету

Пам’ятні монети присвячені сучасному вищому 
навчальному закладу, який визначив свою місію 
так: “Працюємо для нинішнього та майбутнього 
поколінь”.

На аверсі монет розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України та напис півколом 
УКРАЇНА; у центрі на дзеркальному тлі –  
великий герб Київського національного 
торговельно-економічного університету,  
на стрічці якого – девіз латиною: SCIENTIA 

DIFFICILIS SED FRUCTUOSA (“Наука важка,  
але плідна”), праворуч рік карбування – 2016;  
унизу номінал: на монеті зі срібла – П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ,  
на монеті з нейзильберу – ДВІ ГРИВНІ. На монеті 
з нейзильберу ліворуч – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет зображено будівлю університету 
та розміщено написи: 70 РОКІВ (під будівлею) 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ (півколом угорі) 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (унизу).

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художник
Володимир Атаманчук

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
Святослав Іваненко

Введено в обіг
30 вересня 2016 року

Номінал, грн
5 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
15,55 (1/2 унції) 12,8

Діаметр, мм
33,0 31,0

Тираж, шт. 
2 000 30 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
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100 років пожежному автомобілю України

Пам’ятна монета присвячена одній зі сторінок історії 
техніки – появі на вулицях Києва перших в Україні 
пожежних машин, що були переобладнані з міських 
автобусів фірми Бенц-Гаггенау. Ця поява відкрила 
“машинну еру” в розвитку пожежної техніки,  
яка пройшла довгий та поступовий шлях розвитку.

На аверсі монети розміщено: угорі – напис  
УКРАЇНА та малий Державний Герб України;  
у центрі на дзеркальному тлі зображено каску  

і пожежні інструменти; унизу – номінал 5/ГРИВЕНЬ,  
рік карбування монети 2016 (ліворуч) та логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України (праворуч).

На реверсі монети зображено кольоровий 
пожежний автомобіль з пожежниками (використано 
тамподрук) та написи ПОЖЕЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ 
(угорі), 100/РОКІВ (унизу).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художник
Володимир Дем’яненко

Скульптор
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
03 жовтня 2016 року
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Україна починається з тебе

Пам’ятна монета присвячена волонтерській 
діяльності в Україні, небувалий розмах якої  
припав на час подій Революції гідності  
та початок військового конфлікту на сході України. 

Волонтерський рух в Україні об’єднав суспільство, 
створивши дієву мережу громадських ініціатив 
та об’єднань, які взяли на себе вирішення 
найгостріших та найбільш невідкладних проблем 
країни у складний для неї час.

Волонтерство – це прояв здатності до консолідації, 
суспільної відповідальності, гуманізму та служіння 
народові. 

На аверсі монети розміщено: ліворуч – малий 
Державний Герб України та напис УКРАЇНА 

(вертикально); на дзеркальному тлі стилізовано 
зображено тризуб – Знак Княжої Держави 
Володимира Великого, що складається  
із різновеликих стилізованих сердець,  
які символізують самопожертву та добродійництво; 
номінал 5 ГРИВЕНЬ (вертикально праворуч), унизу – 
рік карбування монети 2016 та логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено символічну 
композицію: у центрі – абрис українського воїна  
із символічним синьо-жовтим серцем (використано 
тамподрук), до якого з усіх боків протягнуто 
стилізовані долоні з серцями, що символізують 
любов, турботу, опіку, пожертву та доброту.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

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
12 жовтня 2016 року
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Павич

Пам’ятна монета присвячена павичу та його 
втіленню в пам’ятках давньоруської книжності,  
в орнаментиці та декоративності якої зустрічаються 
фігурки людей, тварин, птахів тощо. Художнє 
оформлення пам’яток давньоруської книжності 
вражає високим художнім смаком каліграфів  
і мініатюристів.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, напис УКРАЇНА,  

рік карбування монети 2016 та номінал 5/ГРИВЕНЬ; 
у центрі на тлі мініатюри Ізборника Святослава 
1076 року – пам’ятки давньоруської книжності, 
зображення позолоченого** павича – фрагмента  
цієї мініатюри. 

На реверсі монети зображено павича, праворуч 
угорі – фрагмент мініатюри з Юр’ївського євангелія 
ХІІ ст., під яким розміщено вертикальний напис 
ПАВИЧ.

СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г  
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
33,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами*

Введено в обіг
09 листопада 2016 року

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

**Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0002 г.
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Олень

Пам’ятна монета присвячена оленю та його 
втіленню, що передає притаманні йому силу, 
швидкість, неприборканість, на пам’ятках  
культури різних періодів, зокрема скіфському, 
культура якого залишила українським степам  
по собі багату спадщину, а таємничим свідченням 
людського генія є пам’ятки, що впродовж століть 
викликають дискусії щодо визначення конкретної 
історико-культурної належності твору.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України і напис УКРАЇНА,  

рік карбування монети 2016 та номінал 5/ГРИВЕНЬ 
(праворуч); у центрі – позолочений** стилізований 
скіфський олень із навершшя, праворуч – саме 
навершшя (курган Товста могила, IV ст. до н. е.).

На реверсі монети зображено оленя (ліворуч)  
та фрагмент Бушанського рельєфу із зображенням 
оленя (Вінницька обл., Ямпільський район, село 
Буша, ввів пам’ятку в науковий обіг у другій 
половині ХІХ ст. В. Антонович), на тлі рельєфу 
праворуч – вертикальний напис ОЛЕНЬ.

СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г  
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
33,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами*

Введено в обіг
09 листопада 2016 року

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

**Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0002 г.
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Вовк

Пам’ятна монета присвячена вовку та його 
зображенням на пам’ятках культури певного 
історичного етапу розвитку суспільства – періоду 
Київської Русі, своєрідна культура якої не копіювала 
і не запозичувала чужу спадщину, а синтезувала  
і органічно поєднувала елементи культури сусідніх 
країн, племен і народів зі своїми традиціями.

На території сучасної України впродовж тисячоліть 
проживали племена і народи, які творили культуру, 
передаючи ї ї у спадок наступним поколінням  
і забезпечуючи цим безперервний прогресивний 
розвиток.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, напис УКРАЇНА, рік 
карбування монети 2016 та номінал 5/ГРИВЕНЬ;  
у центрі – позолочений** фрагмент окуття ритона  
із рога тура з Чорної могили (Чернігів, Х ст.),  
на якому зображено вовків, що гризуться,  
праворуч – сам ритон.

На реверсі монети зображено вовка (ліворуч)  
та фрагмент браслета з городища зі стилізованими 
зображеннями (Галицьке князівство, ХІІ–ХІІІ ст.),  
на тлі якого унизу вертикальний напис ВОВК.

СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г  
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
33,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед 

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами*

Введено в обіг
09 листопада 2016 року

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

**Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0002 г.
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Рік Півня

Пам’ятна монета присвячена року Півня, одній  
із тварин східного календаря, який засновано  
на дванадцятирічному циклі Юпітера –  
найбільшої планети Сонячної системи.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, під яким напис 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/УКРАЇНИ; у центрі в оточенні 
стилізованого рослинного орнаменту – номінал  
5/ГРИВЕНЬ; унизу рік – 2017, а також позначення 

металу, його проби – Ag 925, маси в чистоті – 
15,55 та логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого 
рослинного орнаменту зображено в лубочному  
стилі півня, око якого оздоблено кубічним  
оксидом цирконію жовтого кольору*. Над цією 
композицією і під нею розміщено абрисні  
фігурки всіх 12 символів східного календаря.

СЕРІЯ “СХІДНИЙ КАЛЕНДАР”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Володимир Атаманчук

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г  
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
33,0

Категорія якості карбування 
Пруф

Тираж, шт.
20 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
09 грудня 2016 року

*Елемент оздоблення – кубічний оксид цирконію діаметром 1.25 мм.
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200 років Львівському торговельно-економічному університету

Пам’ятна монета присвячена Львівському 
торговельно-економічному університету –  
одному з найстаріших навчальних закладів  
з підготовки фахівців торговельної справи, 
спадкоємцю славних традицій Львівської  
комерційної академії.

Сьогодні це сучасна освітньо-наукова установа 
європейського зразка, у якій створено умови  
для успішного навчання і наукового зростання  
молоді.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий  
Державний Герб України та напис УКРАЇНА; у центрі  
на дзеркальному тлі – будівля Львівського 
торговельно-економічного університету, над якою – 
рік карбування 2016 (ліворуч) і написи 200/РОКІВ 
(праворуч); унизу – номінал ДВІ ГРИВНІ та логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України (праворуч).

На реверсі монети розміщено герб університету  
з роком заснування 1816 і написи півколом: 
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, LITTERIS ET COMMERCIUM.

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художник
Володимир Атаманчук

Скульптор
Володимир Атаманчук

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
12 грудня 2016 року
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До дня Святого Миколая

Пам’ятна монета присвячена святу любові і турботи 
про ближнього – Дню Святого Миколая, який відомий 
своїм служінням людям, а історія його вшанування  
в Україні сягає ще часів Київської Русі.

Життя цього святого пов’язане з творінням  
чудес, а його духовний досвід передається людям  
із покоління в покоління. 

Святий Миколай – символ доброго духу,  
що дбайливо спостерігає за дитиною впродовж року. 
А діти напередодні свята пишуть йому листи зі своїми 
побажаннями.

На аверсі монети розміщено: стилізоване зображення 
Святого Миколая, під яким – веселка з іграшками, 
малий Державний Герб України, рік карбування 
монети 2016, напис УКРАЇНА та номінал – 5/ГРИВЕНЬ; 
праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі монети зображено кольорову композицію 
(використано тамподрук) – радісні діти з іграшками 
в руках, угорі напис – ДО НАС ЗАВІТАЙ,/СВЯТИЙ/
МИКОЛАЮ!

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер

Маса, г  
16,5

Діаметр, мм  
35,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
75 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
12 грудня 2016 року
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Богдан Ступка

Пам’ятна монета присвячена видатному 
українському актору, Герою України Богдану 
Сильвестровичу Ступці.

Богдану Ступці були підвладні будь-які образи  
і персонажі: він зіграв понад 150 ролей у кіно  
і на театральній сцені. У кіно актор дебютував  
роллю Ореста Дзвонаря у фільмі Юрія Іллєнка 
“Білий птах з чорною ознакою” (1971 рік). Богдан 
Ступка зіграв багато історичних постатей – 
гетьманів Івана Брюховецького, Івана Мазепу, 
Богдана Хмельницького, а також Чингісхана,  
Бориса Годунова, Остапа Вишню та інших.  
За виконання головної ролі у виставі “Тев’є- 
Тевель” Богдана Ступку нагороджено  

Державною премією України імені Тараса Шевченка 
в галузі театрального мистецтва (1993 рік).

На аверсі монети розміщено: угорі – напис УКРАЇНА, 
під яким малий Державний Герб України; у центрі – 
стилізовану композицію: на тлі театральної куліси 
зображено кінострічку, на дзеркальному тлі – 
театральні маски; унизу – рік карбування монети 2016, 
номінал 2 ГРИВНІ та логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено Богдана Ступку, 
ліворуч від якого – написи БОГДАН/СТУПКА/ 
1941/2012.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Дем’яненко

Номінал, грн 
2                 

Meтал
Нейзильбер   

Маса, г  
12,8 

Діаметр, мм  
31,0                

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед           

Тираж, шт.
25 000        

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
19 грудня 2016 року
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Костьол святого Миколая (м. Київ)

Пам’ятні монети присвячені одній із найкрасивіших 
архітектурних пам’яток Києва – Миколаївському 
костьолу, побудованому в неоготичному стилі  
на початку ХХ століття київським архітектором  
В. Городецьким за проєктом архітектора  
С. Воловського.  

Архітектура костьолу відрізняється легкістю, 
завершеністю пропорцій, а особливе враження 
справляють вежі-стріли та надзвичайно красиве 
ліплення.

На аверсі монет розміщено: ліворуч – малий 
Державний Герб України та напис УКРАЇНА 
(вертикально); у центрі – інтер’єр костьолу  
святого Миколая, праворуч номінал: на монеті  
зі срібла – 10 ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу –  
5 ГРИВЕНЬ, унизу рік карбування – 2016. На монеті 
з нейзильберу праворуч – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет зображено будівлю костьолу  
та розміщено написи: КОСТЬОЛ СВЯТОГО 
МИКОЛАЯ (півколом угорі) КИЇВ (над будівлею). 

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Введено в обіг
19 грудня 2016 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 999 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 16,5

Діаметр, мм
32,0 35,0

Тираж, шт. 
3 000 30 000

Категорія якості карбування

Пруф* Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами**

Рифлений

*Монета має ввігнуту поверхню з одного боку.

**Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 999, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  
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Давній Дрогобич

Пам’ятна монета присвячена давньому галицькому 
місту, яке за археологічними даними має давню 
історію, але документальні джерела про місто 
збереглися лише за останні  десятиліття  
XIV сторіччя. 

Місто, розташоване на межі Наддністрянської 
рівнини і Карпатського передгір’я вздовж річки 
Тисмениці та ї ї притоки (басейн Дністра), є одним  
із давніх центрів солеваріння у Східній Європі.

На аверсі монети розміщено: малий Державний 
Герб України, напис УКРАЇНА, номінал 5 ГРИВЕНЬ, 

рік карбування монети – 2016 (унизу праворуч); 
на передньому плані зображено вежу, на другому 
плані – міську ратушу та стилізовану панораму 
міста; унизу – логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі монети на тлі фрагмента гравюри  
із зображенням стародавнього Дрогобича 
розміщено герб міста (угорі), на передньому плані – 
храм св. Апостолів Петра і Павла та дерев’яну 
церкву Святого Юра; унизу на дзеркальному тлі – 
напис ДРОГОБИЧ/ДАВНІЙ.

СЕРІЯ “СТАРОДАВНІ МІСТА УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

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.
30 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
22 грудня 2016 року
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

1
Щедрик (до 100-річчя  
першого хорового виконання 
твору М. Леонтовича) 

Українська спадщина срібло  
(Ag 925) 20 гривень 5 сiчня 2016

2
Щедрик (до 100-річчя  
першого хорового виконання 
твору М. Леонтовича) 

Українська спадщина нейзильбер 5 гривень 5 сiчня 2016

3 70 років Закарпатській  
області Області України

біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 14 сiчня 2016

4 Софія Русова Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 18 лютого 2016

5
150 років Національній 
парламентській бібліотеці 
України 

Духовні скарби  
України нейзильбер 5 гривень 24 лютого 2016

6 Феодосій Печерський Духовні скарби  
України

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 19 квiтня 2016

7 Ігри ХХХІ Олімпіади Спорт срібло  
(Ag 925) 10 гривень 28 квiтня 2016

8 Ігри ХХХІ Олімпіади Спорт нейзильбер 2 гривнi 28 квiтня 2016

9 Пам`яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу Інші монети срібло  

(Ag 925) 10 гривень 12 травня 2016

10 Пам`яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу Інші монети нейзильбер 5 гривень 12 травня 2016

11 Петриківський розпис Українська спадщина срібло  
(Ag 925) 10 гривень 20 травня 2016

12 Петриківський розпис Українська спадщина нейзильбер 5 гривень 20 травня 2016

13 Кінний трамвай Інші монети нейзильбер 5 гривень 25 травня 2016

14
Геодезична дуга Струве (до 
200-річчя початку здійснення 
астрономо-геодезичних робіт) 

Інші монети нейзильбер 5 гривень 7 червня 2016

15 Іван Миколайчук Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 15 червня 2016

16 20 років Конституції  
України 

Відродження українсь-
кої державності

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 20 червня 2016

17 20 років Конституції  
України 

Відродження українсь-
кої державності нейзильбер 2 гривнi 20 червня 2016

Пам’ятні монети введені в обіг у 2016 році
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

18
50 років Тернопільському 
національному економічному 
університету 

Вищі навчальні  
заклади України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 23 червня 2016

19
50 років Тернопільському 
національному економічному 
університету 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 23 червня 2016

20 Зозулині черевички  
справжні 

Флора і фауна  
України

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 20 липня 2016

21 Зозулині черевички  
справжні 

Флора і фауна  
України нейзильбер 2 гривнi 20 липня 2016

22 Давній Малин Стародавні міста 
України нейзильбер 5 гривень 28 липня 2016

23 Київська Русь Відродження  
української державності нейзильбер 5 гривень 17 серпня 2016

24 Галицьке королівство Відродження  
української державності нейзильбер 5 гривень 17 серпня 2016

25 Козацька держава Відродження  
української державності нейзильбер 5 гривень 17 серпня 2016

26 25 років незалежності  
України 

Відродження  
української державності нейзильбер 5 гривень 17 серпня 2016

27 25 років незалежності  
України 

Відродження  
української державності

срібло  
(Ag 925) 20 гривень 17 серпня 2016

28 25 років незалежності  
України 

Відродження  
української державності

золото  
(Au 900)

250 
гривень 17 серпня 2016

29 Давній Вишгород Стародавні міста 
України нейзильбер 5 гривень 30 серпня 2016

30

200 років Харківському 
національному аграрному 
університету імені  
В. В. Докучаєва 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 1 вересня 2016

31
100-річчя боїв легіону 
Українських січових  
стрільців на горі Лисоня 

Інші монети нейзильбер 5 гривень 2 вересня 2016

32
Україна – непостійний  
член Ради Безпеки ООН.  
2016–2017 рр. 

Інші монети нейзильбер 5 гривень 7 вересня 2016

33 Михайло Грушевський Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 26 вересня 2016

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ ВВЕДЕНІ В ОБІГ У 2016 РОЦІ
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

34
70 років Київському 
національному торговельно-
економічному університету 

Вищі навчальні  
заклади України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 30 вересня 2016

35
70 років Київському 
національному торговельно-
економічному університету 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 30 вересня 2016

36 100 років пожежному 
автомобілю України Інші монети нейзильбер 5 гривень 3 жовтня 2016

37 Україна починається з тебе Інші монети нейзильбер 5 гривень 12 жовтня 2016

38 Вовк Фауна в пам`ятках 
культури України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 9 листопада 2016

39 Олень Фауна в пам`ятках 
культури України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 9 листопада 2016

40 Павич Фауна в пам`ятках 
культури України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 9 листопада 2016

41 Рік Півня Східний календар срібло  
(Ag 925) 5 гривень 9 грудня 2016

42
200 років Львівському 
торговельно-економічному 
університету 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 12 грудня 2016

43 До дня Святого Миколая Інші монети нейзильбер 5 гривень 12 грудня 2016

44 Богдан Ступка Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 19 грудня 2016

45 Костьол святого Миколая  
(м. Київ) 

Пам'ятки архітектури 
України 

срібло  
(Ag 999) 10 гривень 19 грудня 2016

46 Костьол святого Миколая  
(м. Київ) 

Пам'ятки архітектури 
України нейзильбер 5 гривень 19 грудня 2016

47 Давній Дрогобич Стародавні міста 
України нейзильбер 5 гривень 22 грудня 2016

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ ВВЕДЕНІ В ОБІГ У 2016 РОЦІ
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Тетяна Яблонська

Пам’ятна монета присвячена Тетяні Нилівні 
Яблонській – народній художниці України, лауреату 
Національної премії України імені Тараса Шевченка 
та багатьох інших відзнак, ім’я якої є своєрідним 
символом українського образотворчого мистецтва.

Творчість Т. Яблонської – яскрава сторінка в історії 
українського мистецтва, ї ї картини вирізняються 
багатим і вишуканим колоритом, зокрема: видатні 
полотна “Перед стартом”, “Хліб”, “Весна”, “Льон”, 
“Ранок”, “Юність”, “Життя продовжується”.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України та напис УКРАЇНА 
(півколом праворуч); стилізований фрагмент  
картини Тетяни Яблонської “Льон” (1975 року);  
унизу – номінал 2/ГРИВНІ (ліворуч), логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України та рік карбування монети 2017 (праворуч).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
портрет Тетяни Яблонської з палітрою в руках; 
ліворуч зазначено: напис ЯБЛОНСЬКА ТЕТЯНА 
(півколом), факсиміле художниці, під яким цифра 100.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Наталія Фандікова

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.
25 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
21 лютого 2017 року
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Тур

Пам’ятна монета присвячена туру, зображення 
якого втілено на унікальних пам’ятках давніх 
культур, що існували на території України  
та зробили вагомий внесок у світову скарбницю 
старожитностей. 

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, напис УКРАЇНА, рік 
карбування монети 2017 та номінал 5/ГРИВЕНЬ; 
пам’ятки унікальної трипільської культури:  
у центрі – позолочена кістяна пластина  
у вигляді голови бика-тура** (Тернопільщина,  

3700–3500 роки до н. е.), праворуч – ритуальна 
посудина із головою тура.

На реверсі монети зображено голову тура  
(ліворуч) та фрагмент наскельного малюнка 
із зображенням тура і кіз із Кам’яної Могили 
(Запорізька область) (праворуч), у гротах  
і печерах якої містяться кілька тисяч петрогліфів – 
наскальних малюнків, датованих широким 
історичним діапазоном: від епохи пізнього  
палеоліту до середньовіччя. Праворуч на тлі 
малюнку розміщено вертикальний напис ТУР.

СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
33,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами*

Введено в обіг
15 березня 2017 року

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55, на гурті також 
розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  

**Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0002 г.
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До 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років

Пам’ятна монета присвячена подіям, пов’язаним  
із боротьбою української нації за відновлення  
та утвердження власної державності, яка відбувалася 
у формі Української Народної Республіки, Української 
Держави і Західноукраїнської Народної Республіки.

Ці складні соціально-політичні події мали величезне 
значення для відновлення Україною незалежності  
у 1991 році. 

Потужний темперамент тих часів, відчуття історичних 
зрушень та змін справили значний вплив  
і на мистецтво, яке відображало збентеження, 
неспокій, невлаштованість у суспільстві. Концепцію 
монети вирішено в стилі авангардизму, що спонукає 
згадати майстрів світової слави, за походженням, 
вихованням, самосвідомістю і національними 
традиціями пов’язаних з Україною, – Давида  
Бурлюка, Казимира Малевича, Володимира  
Татліна, Олександру Екстер, Василя Єрмілова,  
Олександра Богомазова…

На аверсі монети розміщено: угорі – написи 
УКРАЇНА та номінал 5 ГРИВЕНЬ, малий Державний 
Герб України, рік карбування монети 2017; у центрі 
на дзеркальному тлі зображено cтилізовану 
композицію – український прапор із тризубом  
у центрі, під яким розміщено композицію,  
що символізує зруйновану, розбиту Російську 
імперію; логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (ліворуч).

На реверсі монети зображено стилізовану 
композицію – динамічного кольорового 
прапороносця із синьо-жовтим стягом  
(використано тамподрук) на тлі зображення колон 
маніфестантів із прапорами і транспарантами,  
що символізують той драматичний історичний  
період в Україні із масовими мітингами, гаслами  
та закликами до незалежності, волі тощо;  
зазначено написи: УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ  
(угорі), 1917/1921 (унизу).

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
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
22 березня 2017 року
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Лев

Пам’ятна монета присвячена леву та його  
втіленню на пам’ятках культури Київської Русі.

На території сучасної України впродовж  
тисячоліть проживали численні племена  
і народи, які залишили після себе унікальні  
витвори мистецтва. Безцінні пам’ятки культури 
давніх епох розповідають, як люди вчилися 
працювати з природними матеріалами,  
надавали їм силу за допомогою символів – 
зображень птахів, звірів, людей, орнаментів тощо.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, напис УКРАЇНА,  

під яким рік карбування монети 2017 та номінал  
5/ГРИВЕНЬ; позолочений лев** – фрагмент  
із тарелі ХІІІ століття (Херсонський музей),  
праворуч – загальний вигляд тарелі.

На реверсі монети зображено голову лева  
(ліворуч) та фрагмент унікального шиферного 
рельєфу з Києво-Печерської лаври із зображенням 
левів (ХІ ст.) – античні мотиви часто зустрічаються  
в декоративному мистецтві княжої доби: грифони, 
кентаври, леви, дракони тощо. Праворуч на тлі 
малюнка розміщено вертикальний напис ЛЕВ.

СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
33,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами*

Введено в обіг
11 квітня 2017 року

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55, на гурті також 
розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  

**Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0007 г.
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Микола Костомаров

Пам’ятна монета присвячена громадському  
діячеві, історику, археографу, етнографу, 
фольклористу, письменнику і публіцисту  
Миколі Івановичу Костомарову. 

М. Костомаров входив до складу багатьох  
наукових установ, був ідеологом товариства 
“Кирило-Мефодіївське братство” та автором  
його програмного документа “Книга буття 
українського народу”, відстоював право  
на самостійний і вільний розвиток української  
мови і літератури. Його літературна спадщина 
складається з десятків томів поезії, повістей, 
оповідань, науково-публіцистичних  
і полемічних статей.

На аверсі монети розміщено: угорі півколом –  
напис УКРАЇНА, під яким зображено малий 
Державний Герб України, у центрі – стилізовану 
композицію: на тлі газетних сторінок складено  
книги і на них розміщується глобус; праворуч 
зазначено: написи 2/ГРИВНІ/2017, логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України.

На реверсі монети зображено портрет Миколи 
Костомарова; ліворуч від нього – його факсиміле 
та роки життя: 1817/1885; угорі півколом зазначено 
напис МИКОЛА КОСТОМАРОВ.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Анатолій Демяненко

Скульптор
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
2

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
12,8 

Діаметр, мм  
31,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
25 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
20 квітня 2017 року
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Пам’ятна монета присвячена одному з найстаріших 
навчальних закладів України, першому педагогічному 
вузу на півдні нашої держави, заснованому 2 травня 
1817 року в Одесі при Рішельєвському ліцеї.

Відповідно до статуту Рішельєвського ліцею 
Головний Педагогічний інститут засновано  
для “…підготовки розумних і здібних учителів,  
які з успіхом зможуть навчати інших того,  
чого навчалися самі”. 

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, зазначено напис  
УКРАЇНА; рік карбування монети – 2017,  

логотип Банкнотно-монетного двору  
Національного банку України та номінал 2/ГРИВНІ; 
у центрі на дзеркальному тлі – фрагмент логотипу 
Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К. Д. Ушинського, під яким 
написи: ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ/НАЦІОНАЛЬНИЙ/
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ/ІМЕНІ  
К. Д. УШИНСЬКОГО/200 РОКІВ. 

На реверсі монети розміщено зображення  
сучасної будівлі університету та зазначено написи: 
GLORIA ET HONOR TIBI MAGISTER! (угорі півколом),  
ODESA (унизу).

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художник
Володимир Атаманчук

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Володимир Атаманчук

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
11 травня 2017 року

200 років Південноукраїнському національному педагогічному університету  
ім. К. Д. Ушинського
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Пісенний конкурс “Євробачення-2017”

Пам’ятна монета присвячена проведенню 62-го 
пісенного конкурсу “Євробачення-2017” в Україні.

На аверсі монети розміщено: у центрі  
на дзеркальному тлі – малий Державний Герб 
України, під яким зазначено: напис УКРАЇНА, 
номінал 5/ГРИВЕНЬ, рік карбування монети 2017, 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України (унизу ліворуч); угорі півколом – 
стилізовану композицію із панорамою міста,  

на якій зображено Архістратига Михаїла  
та зазначено напис КИЇВ. 

На реверсі монети зазначено офіційний слоган 
та зображено логотип пісенного конкурсу 
“Євробачення-2017”: кольорові буси (використано 
тамподрук), у центрі яких написи: EURO, синьо-
жовте серце (використано тамподрук), ISION/SONG 
CONTEST/KYIV 2017, угорі півколом – CELEBRATE 
DIVERSITY (Шануймо розмаїття). 

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

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
11 травня 2017 року
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Старий замок у м. Кам’янці-Подільському

Пам’ятні монети присвячені легендарній Кам’янець-
Подільській фортеці (замку), одній із найкрасивіших 
пам’яток архітектури України. 

Замок був головною оборонною спорудою  
в комплексі укріплень міста, неодноразово зазнавав 
змін та перебудовувався.

Нині замок є складовою частиною Кам’янець-
Подільського державного історичного музею-
заповідника. 

На аверсі монет розміщено: угорі – малий  
Державний Герб України та напис УКРАЇНА;  
у центрі на дзеркальному тлі – план старого замку  
у м. Кам’янці-Подільському; праворуч рік карбування 
монети – 2017, унизу номінал: на монеті зі срібла –  
10 ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу – 5 ГРИВЕНЬ.  
На монеті з нейзильберу праворуч – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України.

На реверсі монет зображено Кам’янець-Подільську 
фортецю та розміщено написи: КАМ’ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ/СТАРИЙ ЗАМОК (півколом угорі). 

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Художник
Анатолій Демяненко

Скульптор
Анатолій Демяненко

Введено в обіг
17 травня 2017 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 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

*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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Змія

Пам’ятна монета присвячена втіленню змії  
на пам’ятках культури різних епох.

На території сучасної України впродовж тисячоліть 
проживали численні племена і народи, які залишили 
після себе унікальні витвори мистецтва. Безцінні 
пам’ятки культури давніх епох розповідають,  
як люди вчилися працювати з природніми 
матеріалами, надавали їм силу за допомогою 
символів – зображень птахів, звірів, людей, 
орнаментів тощо.

В орнаментиці трипільської  кераміки важливе  
місце посідає образ змії. У Трипільській культурі 
знаки змії символізували доброго змія, охоронця 
хатнього добра.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, напис УКРАЇНА, під яким –
рік карбування монети 2017 та номінал 5/ГРИВЕНЬ;  
у центрі – позолочений перстень у вигляді змії**  
(ІІ–ІІІ ст. н. е.), із античного міста Тіра (зараз – 
Білгород-Дністровський), праворуч зображено 
змійовик (ХІІ ст.) – нашийний двосторонній  
медальйон (дуже популярний на Русі різновид 
оберега із зображеннями християнського сюжету  
з одного боку та голови Медузи Горгони зі зміями – 
з іншого).

На реверсі монети зображено змію на тлі декору 
із трипільської кераміки у вигляді змій. Унизу на тлі 
малюнка розміщено вертикальний напис ЗМІЯ.

СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
33,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами*

Введено в обіг
25 травня 2017 року

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
Анатолій Демяненко

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  

**Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0003 г.
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125 років трамвайному руху в Києві

Пам’ятна монета присвячена запуску електричного 
трамвая в Києві. 

У червні 1892 року в Києві по одному  
з найкрутіших у місті Олександрівському узвозі  
(нині – Володимирський) рушив електричний 
трамвай. Його маршрут становив 1,5 км і пролягав 
від Царської площі до Нижньої площі (нині 
Європейська і Поштова площі). 

Трамвайний рух бурхливо розвивався у місті  
“на семи пагорбах”, і на кінець ХІХ століття Київ  
мав майже 50 кілометрів електрифікованих 
трамвайних колій.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, ліворуч зазначено 
півколом напис УКРАЇНА, праворуч – номінал  
5 ГРИВЕНЬ (вертикальний напис) та рік карбування 
монети 2017; стилізовану композицію: на бруківці – 
трамвайна колія, спрямована вгору як символ руху 
до прогресу, та написи: КИЇВ 1892/PARIS 1881/BERLIN 
1881/LONDON 1901 (міста і роки запровадження 
електричного трамвая); логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (унизу ліворуч).

На реверсі монети зображено трамвай із пасажирами 
на тлі київського пейзажу та угорі півколом зазначено 
написи ТРАМВАЙНИЙ РУХ В КИЄВІ/125/РОКІВ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художник
Микола Кочубей

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
25 травня 2017 року
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Перегузня

Пам’ятні монети присвячені рідкісному виду хижих 
ссавців родини Куницевих – Перегузні звичайній, 
зникаючому виду, занесеному до Червоної книги 
України.

Перегузня – хижак фауни нашої країни, що має 
строкате забарвлення. В Україні поширена  
на території Запорізької, Донецької та Луганської 
областей. Живе в норах цілинних степів.

На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного  
із зображень окремих видів флори і фауни, 

розміщено малий Державний Герб України 
та написи: на монеті зі срібла – УКРАЇНА/10/
ГРИВЕНЬ/2017, на монеті з нейзильберу –
УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2017 та логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет зображено перегузню в кольорі 
з використанням тамподруку та розміщено написи 
півколом: VORMELA PEREGUSNA (угорі),  
ПЕРЕГУЗНЯ (унизу). 

СЕРІЯ “ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Дем’яненко, 
Наталія Фандікова

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
Святослав Іваненко

Введено в обіг
01 червня 2017 року

Номінал, грн
10 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 12,8

Діаметр, мм
38,6 31,0

Тираж, шт. 
3 000 40 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

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.
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Йосиф Сліпий

Пам’ятна монета присвячена церковному  
і громадському діячеві, педагогу, меценатові, 
богослову, патріарху Української греко-католицької 
церкви (1975–1984) Йосифу Сліпому (мирське ім’я – 
Йосип Іванович Коберницький-Дичковський).

Йосиф Сліпий – символ українського незламного 
духу, його метою була консолідація українців у світі.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, під яким рік карбування 
монети 2017, напис УКРАЇНА та номінал 2/ГРИВНІ; 
на дзеркальному тлі зображено: ліворуч – римський 
собор (збудований за сприяння Йосифа Сліпого), 
під яким зазначено написи: СОБОР/СВЯТОЇ/СОФІЇ,/
РИМ; праворуч – львівський собор, під яким написи: 
СОБОР/СВЯТОГО/ЮРА,/ЛЬВІВ (собор Галицької 

митрополії УГКЦ, очолюваної митрополитом 
Йосифом Сліпим, у якому покоїться його прах); 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України (ліворуч).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
портрет Йосифа Сліпого, який ніби затиснутий 
кутами матових площин, що символізують 
мученицьку, подвижницьку долю патріарха,  
з обох сторін від портрета зазначено слова з його 
заповіту:…МОЛІТЬСЯ,/ПРАЦЮЙТЕ І/БОРІТЬСЯ ЗА/ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ/ХРИСТИЯНСЬКОЇ/ДУШІ (ліворуч), 
КОЖНОЇ/ЛЮДИНИ/УКРАЇНСЬКОГО/РОДУ  
І ЗА ВЕСЬ/УКРАЇНСЬКИЙ/НАРІД… (праворуч)  
та написи: ПАТРІАРХ ЙОСИФ/СЛІПИЙ; унизу –  
герб патріарха, з обох сторін від якого зазначено 
роки його життя – 1892 та 1984.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
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
20 червня 2017 року
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400 років Луцькому Хрестовоздвиженському братству

Пам’ятна монета присвячена історії Луцького 
Хрестовоздвиженського братства – національно-
релігійної громадської організації волинської 
православної шляхти, яка мала на меті збереження  
та захист православної віри на Волині і відіграла 
важливу роль у суспільно-політичному житті краю 
першої половини XVII ст.

Наприкінці XVI – на початку XVII століть братства, 
що виникли у Львові, Києві, Луцьку, Острозі, Вільні 
та інших містах, розгортали благодійну і культурно-
просвітницьку діяльність: відкривали шпиталі, школи, 
друкарні, поширювали книги, створюючи умови  
для розвитку культури і науки, споруджували  
церкви і монастирі.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, праворуч від якого 
зазначено напис УКРАЇНА (вертикально);  
унизу – номінал 5 ГРИВЕНЬ; на дзеркальному 
тлі зображено Хрестовоздвиженську братську 
церкву (м. Луцьк, ХVII ст.), праворуч від якої на тлі 
стилізованої сторінки стародруку – рік карбування 
монети 2017, логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (унизу).

На реверсі монети на дзеркальному тлі 
зображено братчиків, угорі над якими – печатка 
братства та зазначено півколом напис: ЛУЦЬКЕ 
ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКЕ БРАТСТВО; унизу – 
напис 400 РОКІВ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер 

Маса, г
16,5

Діаметр, мм  
35,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
30 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
20 червня 2017 року
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Михайло Петренко

Пам’ятна монета присвячена Михайлові 
Миколайовичу Петренку (1817–1862) – поетові-
романтику першої половини ХІХ століття.

До сьогодні збереглося небагато його творів,  
але на всіх континентах світу пам’ятають його 
пісенний шедевр “Дивлюсь я на небо”, а рядки 
деяких віршів поета збереглися в піснях “Ходить 
хвиля по Осколу” та “Взяв би я бандуру”,  
які стали народними.

Ймовірно, що Михайло Петренко народився в місті 
Слов’янську (нині Донецька область) у 1817 році. 
Уперше його вірші були надруковані в 1841 році  
в поетичному альманасі “Сніпъ”.

На аверсі монети зображено курган, український 
степ, кам’яну бабу, на якій сидить сокіл, угорі 
півколом – номінал 2 ГРИВНІ, малий Державний 
Герб України (під яким рік карбування монети 2017), 
зазначено напис УКРАЇНА, розміщено логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України. 

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
сокола, що летить, і зазначено написи: Дивлюся  
на небо/та й думку гадаю:/Чому я не сокіл,/чому  
не літаю,/Чому мені, Боже,/ти криллів не дав?/ 
Я землю б покинув/і в небо злітав! та МИХАЙЛО/
ПЕТРЕНКО/1817–1862 (унизу).

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

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
11 липня 2017 року
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Іван Айвазовський

Пам’ятна монета присвячена всесвітньо відомому 
живописцю-мариністу, баталісту, меценату –  
Івану Костянтиновичу Айвазовському (1817–1900), 
на картинах якого море зображено у всій життєвій 
красі могутньої стихії.

Іван Айвазовський народився в Криму,  
у Феодосії. Усе своє дитинство він провів  
біля моря, яке постійно його вабило. Тому його 
роботи переважно присвячені морю, але є чимало 
картин з українськими мотивами, на яких зображено 
Дніпро, степ, чумаків, весільні сценки.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України та напис УКРАЇНА; 
стилізований фрагмент картини І. Айвазовського  
в жанрі образотворчого мистецтва марини;  
унизу – номінал 2 ГРИВНІ, логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України;  
рік карбування монети 2017 (угорі ліворуч).

На реверсі монети зображено портрет Івана 
Айвазовського; ліворуч зазначено: напис  
ІВАН АЙВАЗОВСЬКИЙ (півколом), роки  
його життя 1817/1900; праворуч на тлі завіси –  
факсиміле художника.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
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
11 липня 2017 року
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85 років Київській області

Пам’ятна монета присвячена Київщині – колисці 
Київської Русі. 

Київська область розташована переважно  
на Правобережжі, в межах Полісся та Лісостепу. 
Область багата такими корисними копалинами:  
торф, буре вугілля, граніти, гнейси, поклади каоліну, 
глини тощо. 

На території Київщини протікає 177 річок (усі вони 
належать до басейну Дніпра). В області налічується  
130 територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Основа економічного потенціалу – 
машинобудування, металообробка, харчова 
промисловість, розвинуте сільське господарство.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, по колу написи: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ 
ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України; 
у центрі – стилізовану композицію: фрагмент 
дендропарку “Олександрія” (м. Біла Церква); 
Вознесенський собор (м. Переяслав) – яскраву 
пам’ятку сакральної архітектури в стилі українського 
бароко; Ан-225 “Мрія” (угорі), під яким рік карбування 
монети – 2017; трипільська кераміка і колосся (унизу).

На реверсі монети зображено герб області,  
по колу розміщено написи: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
(угорі), ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік 

Маса, г
9,4

Діаметр, мм  
28,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Секторальне рифлення 

Введено в обіг
25 липня 2017 року
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Колесо життя

Пам’ятна монета присвячена розкриттю  
в художньо-образній манері філософського змісту 
основоположних принципів людського існування – 
прагнення любові, щастя і гармонії, пізнання природи 
добра і зла, пошуку сенсу буття і неповторного шляху 
людини в безмежному світі.

На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
дорогу, яка пролягає через пагорби, долини і поля 
та прямує до сонця (позолочене**), що символізує 
життєвий шлях, дорогу в майбутнє. Унизу розміщено: 

малий Державний Герб України (ліворуч),  
рік карбування монети 2017 (праворуч), півколом 
зазначено написи: УКРАЇНА, номінал 10/ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
позолочене** стилізоване колесо, обід якого 
складається із фрагментів, що частково нагадують 
форми дерев’яного колеса чумацького воза, 
шпицями колеса є пара – Чоловік і Жінка, які  
є осердям руху, “вічним двигуном” людського буття. 
По колу розміщено напис: КОЛЕСО ЖИТТЯ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Номінал, грн 
10

Meтал, проба
Срібло, 925 

Маса, г
31,1 (1 унція)

Діаметр, мм  
38,6

Категорія якості карбування 
Пруф

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами* 

Введено в обіг
25 липня 2017 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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Косівський розпис

Пам’ятні монети присвячені яскравій перлині 
українського народного мистецтва – косівській 
кераміці, яка отримала свою назву від міста  
Косів Івано-Франківської області.

Естетику і стиль, народжені в українських Карпатах, 
не переплутаєш ні з чим. Основні елементи 
косівського розпису – квіти, візерунки,  
що переходять у геометричний орнамент; птахи  
та зображення людей у національному гуцульському 
одязі виконані в особливій гамі переважно 
зеленого, жовтого та коричневого кольорів.

Вірність традиції, насичені яскраві кольори, 
тематичні сюжети – усе це і сьогодні вирізняє 
оригінальний косівський розпис.

На аверсі монет розміщено: угорі півколом напис 
УКРАЇНА, під яким праворуч – рік карбування 

монети 2017 та малий Державний Герб України; 
стилізовану композицію: на дзеркальному тлі  
в центрі – куманець із розписом, праворуч і ліворуч 
від якого зображено фігури дівчини та хлопця  
в національних костюмах з елементами косівських 
розписів; унизу – півколом номінал: на монеті  
зі срібла ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу 
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ. На монеті з нейзильберу розміщено 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України (унизу праворуч).

На реверсі монет зображено кольорову 
(використано тамподрук) тарілку із зображенням 
півня (на монеті зі срібла ввігнута поверхня)  
та півколом розміщено написи: КОСІВСЬКИЙ 
РОЗПИС (угорі), ТАРІЛКА “ПІВНИК” (унизу),  
праворуч і ліворуч на дзеркальному тлі –  
стилізовані півники.

СЕРІЯ “УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Введено в обіг
15 серпня 2017 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 999 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 16,5

Діаметр, мм
32,0 35,0

Тираж, шт. 
3 500 40 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 999, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
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Давній Галич

Пам’ятна монета присвячена давньому галицькому 
місту, одному з найбільших центрів Київської Русі.

Галич був столицею Галицького князівства 
та Галицько-Волинської держави, визначним 
економічним, політичним і культурним центром,  
в якому розвивалися ремесла, торгівля, цивільне 
та церковне будівництво, було складено Галицько-
Волинський літопис. 

На аверсі монети розміщено: угорі – малий  
Державний Герб України та напис УКРАЇНА,  

у центрі  на дзеркальному тлі – фрагмент керамічної 
плитки з грифоном (ХІІ ст.), ліворуч від якої 
вертикальний напис – 5 ГРИВЕНЬ, унизу праворуч – 
рік карбування монети 2017 та логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено стилізовану композицію: 
на тлі реконструкції давнього міста вершник – король 
Данило Галицький; угорі – герб міста, праворуч  
від якого напис – ГАЛИЧ/ДАВНІЙ.

СЕРІЯ “СТАРОДАВНІ МІСТА УКРАЇНИ”

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
22 серпня 2017 року

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Володимир Дем’яненко
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85 років Вінницькій області

Пам’ятна монета присвячена краю, розташованому  
у лісостеповій зоні в межах Подільської височини.

Область славиться своїми численними пам’ятками 
археології, історії, архітектури і містобудування.  
Ці землі нерозривно пов’язані з козацтвом.  
Саме тут формувалися одні з перших козацьких 
загонів, широко розгортався повстанський, 
гайдамацький рух. 

Вінниччина багата на мінерально-сировинні ресурси. 
У ї ї надрах відкрито 1159 родовищ корисних копалин: 
граніту, каоліну, гранату, флюориту, фосфоритів 
та інших. Розроблені й використовуються цілющі 
джерела мінеральної води, зокрема з високим 
вмістом радону в м. Хмільник.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, по колу написи: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ 
ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України;  
у центрі: угорі рік карбування монети – 2017  
та композицію: палац Потоцьких у м. Тульчин,  
млин XIX століття в с. Круподеринці, водонапірна 
вежа та фонтани (м. Вінниця), візитівка Вінниччини – 
знаменитий бушанський рельєф у скельному храмі  
с. Буша, аналогів якому немає, ліворуч від рельєфу −  
квіти соняшнику та яблука, що символізують 
потужний аграрний потенціал регіону.

На реверсі монети зображено герб області, по колу 
розміщено написи: ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ (угорі), 
ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік 

Маса, г
9,4

Діаметр, мм  
28,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Секторальне рифлення 

Введено в обіг
22 серпня 2017 року
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60-річчя запуску першого супутника Землі

Пам’ятна монета присвячена запуску першого 
супутника Землі, який випромінював радіохвилі  
на двох частотах, що дало змогу вивчати верхні 
шари іоносфери.

Радіоаматори всього світу стежили за звуковими 
сигналами, що передаються супутником. Його 
можна було спостерігати як зірку першої  
величини – навіть неозброєним оком.

Дата запуску супутника вважається початком 
космічної ери людства. У створенні та запуску 
першого супутника Землі брали участь українські 
вчені та конструктори на чолі з основоположником 
практичної космонавтики С. П. Корольовим.

На аверсі монети розміщено: на дзеркальному 
тлі – кольорове стилізоване зображення планети 
Земля (використано тамподрук); унизу півколом 
такі елементи: малий Державний Герб України, 
напис УКРАЇНА, номінал 5 ГРИВЕНЬ, рік карбування 
монети 2017 та логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі монети подано стилізоване зображення 
супутника Землі та розміщено напис: 60-РІЧЧЯ 
ЗАПУСКУ ПЕРШОГО СУПУТНИКА ЗЕМЛІ  
(праворуч півколом).

СЕРІЯ “УКРАЇНА КОСМІЧНА”

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
29 серпня 2017 року

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Програмне моделювання
Віталій Андріянов
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Василь Ремесло

Пам’ятна монета присвячена всесвітньо 
відомому вченому, талановитому селекціонеру, 
академіку, “творцю” пшеничного колоса – Василю 
Миколайовичу Ремеслу.

В. М. Ремесло закріпив за Україною статус “житниці 
Європи”, селекціонував 40 сортів зернових 
колосових культур, які й досі є донорами для сортів 
пшениць як вітчизняної, так і зарубіжної селекції.  
Він автор сортів озимої пшениці Миронівська 264, 
Миронівська 808, Миронівська ювілейна, 
Миронівська рання, Миронівська яра та багатьох 
інших сортів, які значно підвищили врожайність 
основної хлібної культури в Україні та  за кордоном. 

На аверсі монети розміщено: угорі – напис  
УКРАЇНА та малий Державний Герб України 
(праворуч); на дзеркальному тлі зображено  
жінку, яка тримає снопи пшениці; унизу: ліворуч – 
рік карбування монети 2017 та логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України; 
праворуч – номінал 2/ГРИВНІ. 

На реверсі монети зображено портрет Василя 
Ремесла, прикрашений колосками; ліворуч  
півколом зазначено напис ВАСИЛЬ РЕМЕСЛО, 
праворуч – роки його життя 1907/1983.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Микола Кочубей

Скульптор
Володимир Атаманчук

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
04 вересня 2017 року
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500-річчя Реформації

Пам’ятна монета присвячена важливому явищу 
європейської культури – 500-річчю Реформації.

Формальний початок релігійно-суспільного руху 
в Європі XVI – середини XVII століть пов’язують 
із виступом німецького реформатора, доктора 
богослов’я Віттенберзького університету Мартіна 
Лютера, який у 1517 році оприлюднив свої знамениті 
95 тез, що були націлені проти практики продажу 
індульгенцій (звільнення від гріха, дароване церквою) 
та наголошували, що людина досягає “спасіння душі” 
(або “виправдання”) не через церкву та її обряди,  
а за допомогою віри.

Вплив Реформації на українських землях виявився 
у демократизації церкви, наближенні її до народу, 
процесі створення національних шкіл, друкарень, 
перекладу Біблії та богослужбових книг живою 
українською мовою.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний 
Герб України, під яким зазначено написи: УКРАЇНА/ 
5 ГРИВЕНЬ; на дзеркальному тлі – хрест, ліворуч  
від якого зображено стилізований аркуш розгорнутої 
Біблії, переклад якої німецькою мовою зробив Мартін 
Лютер, із декоративною закладкою з українським 
орнаментом, що символізує причетність України  
до загальноєвропейського процесу творення нової 
церкви. Праворуч від хреста зазначено п’ять тез,  
які є квінтесенцією цієї теології: ТІЛЬКИ/ПИСАННЯ/
ТІЛЬКИ/ВІРА/ТІЛЬКИ/БЛАГОДАТЬ/ТІЛЬКИ/ХРИСТОС/
ТІЛЬКИ/БОГОВІ СЛАВА; логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (унизу праворуч).

На реверсі монети розміщено: на червоно-чорному 
тлі (використано тамподрук), що символізує драматизм 
того часу, – розп’яття, праворуч – Мартін Лютер, 
який тримає в руці аркуш зі своїми тезами, та написи: 
МАРТІН/ЛЮТЕР (угорі), 500 РОКІВ/РЕФОРМАЦІЇ 
(вертикально ліворуч).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

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 2017 року
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Катерининська церква в м. Чернігові

Пам’ятні монети присвячені церкві, яка є втіленням 
кращих традицій вітчизняної сакральної архітектури.

Храм збудовано в стилі українського бароко  
в пам’ять про героїзм козаків Чернігівського полку, 
виявлений ними під час штурму турецької фортеці 
Азов у 1696 році під командуванням полковника 
Якова Лизогуба. 

Церква розташована на височині, в історичному 
центрі міста Чернігів, зведена на кошти братів-козаків 
Якова і Семена Лизогубів та освячена у 1715 році.

На аверсі монет розміщено: угорі – малий Державний 
Герб України, під яким напис УКРАЇНА; у центрі на тлі 

дзеркального хрестоподібного плану Катерининської 
церкви – герб Лизогубів; рік карбування монети 2017 
(праворуч); унизу написи: на монеті зі срібла – 10/
ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу – 5/ГРИВЕНЬ.  
На монеті з нейзильберу ліворуч – логотип Банкнотно- 
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет зображено одну з візитівок 
Чернігова – Катерининську церкву (вид із висоти 
пташиного польоту), яка зустрічає гостей міста,  
та розміщено: праворуч – герб міста, під яким напис 
ЧЕРНІГІВ, стилізовану дорогу, напис: КОЗАЦЬКА/
КАТЕРИНИНСЬКА/ЦЕРКВА (унизу).

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Художники
аверс – Наталія Фандікова, 
реверс – Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук.

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Дем’яненко

Введено в обіг
18 вересня 2017 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 16,5

Діаметр, мм
38,6 35,0

Тираж, шт. 
2 500 40 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

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.
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80 років Полтавській області

Пам’ятна монета присвячена індустріально-аграрному 
краю, розташованому у Середньому Подніпров’ї. 

Полтавщину репрезентує плеяда ї ї найвідоміших 
уродженців: Г. Сковорода, І. Котляревський,  
М. Гоголь, М. Лисенко, О. Гончар, О. Пчілка,  
П. Мирний, В. Симоненко; майстри решетилівських 
килимів та опішнянської кераміки. 

У структурі промислового виробництва сучасної 
Полтавської області найбільша частка належить 
паливно-енергетичному комплексу, гірничодобувній 
промисловості і машинобудуванню. Відома 
Полтавщина і своїми мінеральними водами  
курорту “Миргород”. 

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, по колу написи: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі),  
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України; у центрі: рік карбування монети – 2017, 
праворуч від якого – вертикальна орнаментальна 
смуга; композиція, що символізує область:  
Спасо-Преображенська церква (с. Великі 
Сорочинці), будинок водолікарні (м. Миргород);  
ліра, чорнильниця та перо – символи літературної 
творчості; ліворуч − КрАЗ “Ураган” (багатоцільовий 
броньований автомобіль); унизу – колосся, гарбуз, 
виноград, яблуко, куманець (із гончарної столиці 
України – Опішні).

На реверсі монети зображено герб області, по колу 
розміщено написи: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ (угорі), 
ЗАСНОВАНА У 1937 РОЦІ (унизу).

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік 

Маса, г
9,4

Діаметр, мм  
28,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Секторальне рифлення 

Введено в обіг
10 жовтня 2017 року
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80 років Хмельницькій області

Пам’ятна монета присвячена краю, розташованому 
на південному заході Східно-Європейської рівнини  
в зонах лісостепу і мішаних лісів.

Унікальне поєднання давніх історико-архітектурних 
пам’яток, мальовничих ландшафтів, м’якого 
цілющого клімату – це і є Хмельниччина, яка 
славиться фортецями Кам’янця-Подільського, 
Меджибожа, Старокостянтинова, каньйонами 
Дністра і Смотрича, печерами Бакотського 
скельного монастиря тощо.

На території області протікає понад три тисячі  
річок і потічків, найбільші серед них −  
Дністер, Південний Буг, Горинь, Случ, Збруч, 
Смотрич; тут обліковується понад 300 родовищ  
із 26 видами різноманітних корисних копалин, 
більше шістдесяти ділянок підземних прісних, 
мінеральних та столових вод.

У Хмельницькій області працює багато підприємств, 
продукція яких цінується в Україні та за ї ї межами. 

На аверсі монети розміщено: угорі малий 
Державний Герб України, по колу написи: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ 
ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України;  
у центрі: рік карбування монети – 2017  
та композицію, що символізує область: угорі – 
символ мирного атома, під яким – замок Острозьких 
у м. Старокостянтинів, церква святого Миколая 
на території Меджибізької фортеці (праворуч), 
символічний букет із сільськогосподарської 
продукції – соняшників, зернових, кукурудзи  
(унизу) та кормозбиральний комбайн (ліворуч).

На реверсі монети зображено герб області, по колу 
розміщено написи: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ (угорі), 
ЗАСНОВАНА У 1937 РОЦІ (унизу).

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік 

Маса, г
9,4

Діаметр, мм  
28,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Секторальне рифлення 

Введено в обіг
10 жовтня 2017 року
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Архістратиг Михаїл

Пам’ятна монета присвячена Архістратигу Михаїлу – 
архангелу, який є одним із найшанованіших біблійних 
персонажів.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України та зазначено півколом 
напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ; у центрі  
на дзеркальному тлі у восьмикутному картуші  
на щиті зображено емблему Національного банку 

України – алегоричні фігури грифонів, між якими 
емблема гривні – грошово-вагової одиниці Київської 
Русі; під щитом зазначено рік карбування монети 
2017, номінал – ОДНА ГРИВНЯ (унизу півколом).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
Архістратига Михаїла; по колу зазначено напис:  
…ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА 
МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка “Гайдамаки”).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Святослав Іваненко,
Роман Чайковський

Номінал, грн 
1

Meтал, проба
Срібло, 999 

Маса, г
31,1 (1 унція)

Діаметр, мм  
38,6

Категорія якості карбування 
Пруф

Тираж, шт.
До 10 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами* 

Введено в обіг
12 жовтня 2017 року

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 999, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
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100 років Херсонському державному університету

Пам’ятна монета присвячена одному з найстаріших 
вищих навчальних закладів на півдні України, 
який засновано в листопаді 1917 року на базі 
евакуйованого в Херсон Юр’ївського учительського 
інституту.

Один із пріоритетних напрямів в університеті – 
підготовка і реалізація міжнародних проєктів у сфері 
науки й освіти; навчальний заклад готує спеціалістів 
із 34 спеціальностей: вихователів дитячих закладів, 
учителів, юристів, економістів, екологів, психологів, 
журналістів, перекладачів та інших фахівців.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України та зазначено напис 

УКРАЇНА, під яким номінал 2 ГРИВНІ (праворуч),  
у центрі на дзеркальному тлі – стилізовану 
композицію: на тлі книги зображено сучасну будівлю 
університету, на якій розміщено його логотип  
із написами по колу: ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ (угорі), KHERSON STATE UNIVERSITY 
(унизу); рік карбування монети – 2017 та логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України (унизу праворуч).

На реверсі монети розміщено стилізовану 
композицію: на тлі книги зображено історичну 
будівлю міста, в яку університет переїхав у 1922 році, 
і зазначено написи: 100/РОКІВ/ХЕРСОНСЬКИЙ/
ДЕРЖАВНИЙ/УНІВЕРСИТЕТ.

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

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.
30 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
24 жовтня 2017 року
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Пам’ятна монета присвячена театру, створеному  
в 1917 році в Києві за підтримки Центральної Ради  
як Український національний театр, що об’єднав 
акторів різних театральних труп.

Перший державний театр України гастролював  
за фінансової підтримки уряду. Вистави йшли  
в театрах Києва, Чернігова, Полтави, Житомира, 
Катеринослава. 

До складу трупи входили провідні українські митці:  
М. Заньковецька, В. Любарт, О. Полянська,  
Г. Маринич, Б. Романицький, а також талановита 
молодь.

Становлення українського театру відбувалося  
на фоні складних соціально-політичних подій, 
постійної зміни урядів, що позначилося на його 
розвитку, ставало причиною реорганізацій, зміни 
назв (Державний народний театр, Український 
народний театр, Народний театр) та місць 
перебування (з 1931 року театр працював  

у Запоріжжі, а з осені 1944 року і дотепер –  
у Львові).

На аверсі монети розміщено: угорі на тлі  
театральної куліси – малий Державний Герб 
України, під яким зазначено написи: УКРАЇНА  
та рік карбування монети 2017 (ліворуч); у центрі 
на дзеркальному тлі – будівля театру, під якою 
зазначено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ/ТЕАТР/ІМЕНІ/МАРІЇ 
ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ та номінал П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу 
півколом); праворуч – логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України.

На реверсі монети в обрамленні театральної куліси 
розміщено портрет Марії Заньковецької, ліворуч  
від якої зазначено написи: 100 РОКІВ та назви міст  
і роки початку роботи в них: КИЇВ/1917/ЗАПОРІЖЖЯ/ 
1931/ЛЬВІВ/1944/ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/
УКРАЇНСЬКИЙ; на театральній сцені дзеркальний 
напис – ТЕАТР та внизу – ІМЕНІ/МАРІЇ 
ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

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
24 жовтня 2017 року

100 років Національному академічному українському драматичному театру  
імені Марії Заньковецької
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150 років Національному академічному театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка

Пам’ятні монети присвячені Національному 
академічному театру опери та балету України  
ім. Т. Г. Шевченка – видатному творчому колективу, 
який втілює в собі найкращі традиції української 
культури. 

Слава про оперне та балетне мистецтво України 
давно сягнула за межі країни. Національна опера 
України активно та успішно інтеґрується у світовий 
музичний процес, про що свідчать гастролі  
в багатьох країнах світу, участь у найпрестижніших 
музичних фестивалях.

На аверсі монет розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, під яким зазначено напис 
УКРАЇНА (на монеті зі срібла), написи УКРАЇНА 
та роки 1867 2017 (на монеті з нейзильберу) – 

використано тамподрук; у центрі на дзеркальному 
тлі – будівлю театру; унизу – зазначено написи:  
на монеті зі срібла – 20/ГРИВЕНЬ, на монеті  
з нейзильберу – 5/ГРИВЕНЬ. 

На монеті з нейзильберу унизу праворуч – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України.

На реверсі монет зображено стилізовану 
композицію: глядацька зала (на монеті зі срібла – 
позолочена**), над якою алегорична композиція 
геральдичних грифонів, які тримають у лапах ліру  
як символ музичного мистецтва, та зазначено 
написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
(угорі півколом), ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ  
ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА (під грифонами), 150 РОКІВ (унизу).

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Художник
Наталія Фандікова

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Дем’яненко

Введено в обіг
27 жовтня 2017 року

Номінал, грн
20 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
62,2 (2 унції) 16,5

Діаметр, мм
50,0 35,0

Тираж, шт. 
2 000 40 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений

*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. 

**Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,003 г.
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Олександр Архипенко 

Пам’ятна монета присвячена живописцю, графіку, 
одному з найвідоміших скульпторів ХХ століття, 
одному з основоположників модерних стилів  
у скульптурі ХХ ст. та провіднику мистецької 
революції – Олександру Порфировичу Архипенку.

Народившись у Києві, Олександр Архипенко через 
усе життя проніс зачарованість красою рідної землі, 
магією трипільської культури, архаїкою половецьких 
скульптур, барвами селянської кераміки тощо.

Роботи Архипенка позначені динамізмом, 
лаконічністю композиції й форми. Більшості 
його композицій властива манера кубізму, 
конструктивізму та абстракціонізму. Він синтезував 
живопис і скульптуру, поєднав тривимірність  
і площинність. Понад тисяча скульптур і малярських 

творів Архипенка увійшли до скарбниці світового 
мистецтва.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, над яким – рік карбування 
монети 2017; півколом зазначено написи: УКРАЇНА 
(ліворуч) та номінал 2 гривні (праворуч), під яким 
розміщено логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України; на дзеркальному тлі – 
стилізовану композицію: руки митця, який моделює 
скульптуру. 

На реверсі монети зображено портрет Олександра 
Архипенка, праворуч від якого зазначено роки його 
життя 1887•1964 (вертикально внизу), стилізовану 
скульптурну роботу Архипенка та написи півколом: 
ОЛЕКСАНДР (унизу) АРХИПЕНКО (праворуч).

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Микола Кочубей

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.
30 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
09 листопада 2017 року
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100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу

Пам’ятна монета присвячена важливій події в історії 
кримськотатарського народу – національному з’їзду, 
першому Курултаю, який відбувся у листопаді  
1917 року.

Результатом роботи Курултаю було прийняття 
Конституції Кримської Народної Республіки, в якій 
визнавалася рівноправність усіх мешканців Криму 
незалежно від їхньої національності, закріплювалася 
рівноправність жінок, проголошувались 
основоположні демократичні свободи. Курултай 
затвердив національний прапор блакитного кольору, 
національний герб у вигляді золотої тамги кримських 
ханів та національний гімн. 

На аверсі монети розміщено: малий Державний 
Герб України, праворуч від якого зазначено написи: 

УКРАЇНА/5 ГРИВЕНЬ, під гербом – рік карбування 
монети 2017; синє зображення карти півострова Крим, 
на тлі якого жовтими буквами наведено рядки з гімну 
кримськотатарського народу: Я ПРИСЯГНУВСЯ,/  
Я ДАВ СЛОВО/ПОМЕРТИ ЗА НАРОД…/ 
ANT ETKENMEN,/SÖZ BERGENMEN/MILLET ICUN 
ÖLMEGE… та жовту тамгу (використано тамподрук) – 
герб кримських татар; логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети на тлі будівель мечеті зображено 
делегатів кримськотатарського національного  
з’їзду та зазначено написи: 100 РОКІВ/YIL  
(над будівлею праворуч), ПЕРШИЙ КУРУЛТАЙ 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ (угорі півколом) 
QIRIMTATAR HALQINIÑ BIRINCI QURULTAYI  
(унизу півколом).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

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
17 листопада 2017 року
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ХV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро

Пам’ятна монета присвячена міжнародним змаганням 
із літніх видів спорту, що проводяться щочотири  
роки під егідою Міжнародного Паралімпійського 
комітету в межах Паралімпійського руху.

Україну в XV літніх Паралімпійських іграх  
у Ріо-де-Жанейро представляли 172 паралімпійці,  
які виборювали медалі в 15 видах спорту. 
Національна збірна України посіла третю сходинку  
в загальному медальному заліку, виборовши 
рекордну кількість нагород різного ґатунку. 

Наші паралімпійці встановили 109 рекордів  
у трьох видах спорту: плаванні, легкій атлетиці  
і пауерліфтингу, з яких 22 – рекорди світу,  
54 – рекорди Європи і 32 – паралімпійські рекорди.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний 
Герб України та напис – УКРАЇНА (праворуч), під яким 
логотип Національного Паралімпійського комітету 
України та стилізовану медаль паралімпійських ігор, 
ліворуч від яких написи: ЗОЛОТО 41/СРІБЛО 37/
БРОНЗА 39; на дзеркальному тлі – рік карбування 
монети 2017, унизу півколом номінал ДВІ ГРИВНІ, 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України (праворуч).

На реверсі монети на тлі стилізованої хвилястої 
стрічки зображено паралімпійця з ракеткою  
в руці, напис – РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО; ліворуч від фігури 
спортсмена – півколом напис XV ПАРАЛІМПІЙСЬКІ 
ІГРИ, угорі – емблема паралімпійського руху  
в Україні та рік, коли відбулися ігри, – 2016.

СЕРІЯ “СПОРТ”

Художники
аверс – Володимир Атаманчук, 
реверс – Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук.

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 листопада 2017 року
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Пам’ятна монета присвячена утворенню першої 
української військової частини, сформованої  
на добровольчих засадах, чим було покладено 
початок українізації військових частин у російській 
армії. Полк брав участь у збройному опорі  
Української Народної Республіки російській агресії.

Перший Український військовий з’їзд 1917 року 
підтримав формування першої української військової 
частини, вимагаючи зарахувати до її складу всіх  
3200 осіб, що записалися до полку, і призначив 
командиром полковника Юрія Капкана.

Створення Першого українського полку імені Богдана 
Хмельницького стало важливим кроком на шляху  
до розбудови новітньої української армії.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний 
Герб України, праворуч від якого зазначено напис 
УКРАЇНА, під яким номінал та рік карбування монети – 

5/ГРИВЕНЬ/2017; у центрі – стилізована композиція, 
витримана у стилістиці українського авангарду початку 
ХХ століття – вояки в одностроях різних військових 
формувань часів Української революції, один з яких 
тримає прапор, на якому є напис 1917; унизу – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України.

На реверсі монети стилізовано зображено прапори 
перших українських військових формувань, 
чільне місце серед яких займає прапор Першого 
Українського козацького полку імені Богдана 
Хмельницького, історичні прапори Українського 
Державного флоту, Українського Запорізького полку, 
сформованого у Москві з вояків-українців,  
інші прапори; унизу – прапор сучасних Збройних  
Сил України та зазначено написи: 100/РОКІВ  
(унизу ліворуч) ПОЧАТОК ФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ 
СИЛ (ліворуч вертикально) УКРАЇНИ (угорі).

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

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.
50 000        

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
23 листопада 2017 року

100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького  
та початку формування українських збройних сил
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85 років Одеській області

Пам’ятна монета присвячена морським воротам 
нашої країни, приморському краю, розташованому  
на перетині найважливіших міжнародних водних 
шляхів: дунайського, дністровського, дніпровського – 
Одеській області.

Це високорозвинутий індустріальний регіон,  
у якому одне з провідних місць посідає морське 
господарство, що має складну міжгалузеву 
структуру й охоплює різноманітні види та форми 
господарської діяльності. Далеко за межами  
України знають чудові традиції одеських виноробів.

Одеський край багатий на животворні джерела 
мінеральних вод “Куяльник”, що мають важливе 
бальнеологічне значення. Морські курорти області – 
одні з найпопулярніших серед українців. 

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, по колу написи: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ 
ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України;  
у центрі – стилізовану композицію, що символізує 
область: Білгород-Дністровська (Аккерманська) 
фортеця, під якою – рік карбування монети  
2017 (праворуч), стилізовані хвилі та корабель, 
портовий кран (ліворуч); унизу – піщаний пляж  
із шезлонгом і парасолею, амфора та виноград.

На реверсі монети зображено герб області,  
по колу розміщено написи: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
(угорі), ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік 

Маса, г
9,4

Діаметр, мм  
28,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Секторальне рифлення 

Введено в обіг
28 листопада 2017 року
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85 років Чернігівській області

Пам’ятна монета присвячена краю, розташованому 
в межах поліської та лісостепової зон, – Чернігівщині – 
одній з областей України, що відображає 
різноманіття природного середовища і сировинних 
ресурсів, видів і напрямів виробничої діяльності,  
де зосереджено значний туристичний  
і рекреаційний потенціал.

Ця земля має тисячолітню славетну історію,  
що збереглась у численних пам’ятках і святинях.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, по колу написи: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), під яким  
рік карбування монети – 2017, П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ 

(унизу), праворуч – логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України; у центрі – 
стилізовану композицію, що символізує область: 
будівля Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя (угорі), праворуч – дерев’яна 
Георгіївська церква (м. Седнів), під якою шиферна 
плита з рельєфним орнаментом із Борисоглібського 
собору, унизу – меандровий орнамент (Мізинська 
стоянка), колосся, журавель, дерева та в центрі – 
стилізоване зображення Десни.

На реверсі монети зображено герб області, по колу 
розміщено написи: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ (угорі), 
ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік 

Маса, г
9,4

Діаметр, мм  
28,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Секторальне рифлення 

Введено в обіг
28 листопада 2017 року
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100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури

Пам’ятні монети присвячені 100-річчю Національної 
академії образотворчого мистецтва і архітектури – 
спадкоємиці Української академії мистецтва, яка була 
заснована 18 грудня 1917 року з ініціативи видатних 
державників, діячів культури, художників у час 
великих надій та важких випробувань для України. 

Основною метою першого в Україні вищого 
художнього навчального закладу було плекання 
мистецької школи на ґрунті традицій національної  
і світової культури.

На аверсі монет розміщено: угорі – малий Державний 
Герб України, під яким зазначено рік карбування – 
2017, зазначено стилізований напис півколом 

NАЦІОNАЛЬNИЙ БАNК УКРАЇNИ; у центрі – 
восьмикутник на дзеркальному тлі в обрамленні 
рослинного орнаменту із зображенням профілю 
богині Мінерви – покровительки мистецтв; унизу – 
позначення номіналу: на монеті зі срібла – 5/
ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу – 2/ГРИВНІ.  
На монеті з нейзильберу праворуч – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку.

На реверсі монет розміщено: зображення  
будівлі академії, під якою позначено роки  
1917 і 2017; стилізовані написи: 100 РОКІВ (угорі)  
та NАЦІОNАЛЬNА/АКАDЕМІЯ/ОБРАЗОТВОРЧОГО/ 
МИСТЕЦТВА І/АРХІТЕКТУРИ (унизу).

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художник
Микола Кочубей

Скульптори
Роман Чайковський, 
Володимир Атаманчук

Введено в обіг
07 грудня 2017 року

Номінал, грн
5 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
15,55 (1/2 унції) 12,8

Діаметр, мм
33,0 31,0

Тираж, шт. 
2 500 35 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15,55,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  



2017

Банкноти і монети України
118

85 років Дніпропетровській області

Пам’ятна монета присвячена одному  
з найбільш економічно розвинутих регіонів, 
який характеризується вигідним географічним 
розташуванням у центральній частині країни, 
багатими природними ресурсами, потужним 
науково-промисловим і культурним потенціалом, 
розвинутим сільськогосподарським виробництвом, – 
Дніпропетровській області.

Дніпропетровщина має багату і славну історію,  
яка сягає в глибину віків. Яскравою візитівкою 
області є петриківський декоративний розпис – 
самобутня сторінка культури українського народу.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, під яким рік карбування 
монети 2017, по колу написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ 
БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу), 

праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України; у центрі композицію, 
яка є своєрідним візуальним портретом області: 
унікальний дерев’яний храм XVIII ст., побудований 
без жодного цвяха, – Троїцький собор, праворуч 
від якого стилізовані об’єкти, що символізують 
пріоритетний розвиток у краї ракетно-космічного 
будівництва та металургійного виробництва, – 
супутник на тлі зірок та ківш, під яким – квітка – 
фрагмент петриківського розпису і пензлі, ліворуч – 
колосся, що вказує на потужний аграрний потенціал 
регіону.

На реверсі монети зображено герб області, по колу 
розміщено написи: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
(угорі), ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік 

Маса, г
9,4

Діаметр, мм  
28,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Секторальне рифлення 

Введено в обіг
12 грудня 2017 року
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85 років Харківській області

Пам’ятна монета присвячена одному з найбільших 
промислових, економічних та культурних осередків 
України, центрів вищої освіти і науки – Харківській 
області, розташованій на північному сході України.

Вигідне економіко-географічне розташування 
регіону стимулювало розвиток машинобудування 
(енергетичного, електротехнічного, транспортного, 
сільськогосподарського) та металообробки. 
Продукція харківських машинобудівних підприємств 
отримала світове визнання, зокрема Харківського 
тракторного заводу та заводу тракторних двигунів, 
державного авіаційного підприємства, заводу 
самохідних шасі тощо.

Область багата на корисні копалини – природний 
газ, нафту, кам’яне і буре вугілля, кам’яну сіль, 
фосфорити, охру, глину, піски, вапняки, крейду 
тощо.

Завдяки родючим чорноземним ґрунтам  
і сприятливим кліматичним умовам Харківська 

область посідає важливе місце в Україні 
у виробництві товарного зерна, технічних 
сільськогосподарських культур, розвитку 
овочівництва і садівництва.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України; по колу написи: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ 
ГРИВЕНЬ (унизу); праворуч – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України; 
у центрі – композицію, що символізує область: 
білокам’яна будівля Шарівського палацу 
неоготичного стилю кінця ХІХ ст., під якою 
зазначено рік карбування монети – 2017, праворуч – 
стилізований трактор, ліворуч – одна з візитівок 
Харкова фонтан “Дзеркальний струмінь”, унизу – 
пшениця і соняшник.

На реверсі монети зображено герб області, по колу 
розміщено написи: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ (угорі), 
ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік 

Маса, г
9,4

Діаметр, мм  
28,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Секторальне рифлення 

Введено в обіг
12 грудня 2017 року
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85 років Донецькій області

Пам’ятна монета присвячена адміністративно-
територіальній одиниці України, яка розташована  
на південному сході країни. 

На території нинішньої Донеччини 500 років тому 
виникли українські козацькі поселення, які згодом 
утворили Кальміуську паланку Війська Запорозького 
Низового.

Донецька область межує на заході із Запорізькою  
та Дніпропетровською, на північному заході –  
з Харківською, на північному сході та сході –  
з Луганською областями України та Ростовською 
областю Росії. З півдня область омивається 
Азовським морем. 

Це край промислового виробництва та видобутку 
вугілля.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, по колу написи: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ 
ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України;  
у центрі – стилізовану композицію, що символізує 
область: фрагмент прапора області, під яким – рік 
карбування монети 2017 (праворуч), Свято-Успенська 
Святогірська лавра (ліворуч), терикон, фрагмент 
українського степу з кам’яною бабою (праворуч); 
унизу – квіти соняшнику, шахтарські ліхтар та каска.

На реверсі монети стилізовано зображено пальму 
Мерцалова у вінку з дубового листя – елементи 
герба Донецької області, по колу розміщено  
написи: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ (угорі), ЗАСНОВАНА  
У 1932 РОЦІ (унизу).

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік 

Маса, г
9,4

Діаметр, мм  
28,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
35 000

Гурт
Секторальне рифлення 

Введено в обіг
26 грудня 2017 року
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50 років Світовому конґресу українців

Пам’ятна монета присвячена діяльності міжнародної 
координаційної надбудови українських громад  
у діаспорі, яка упродовж 50 років представляє 
інтереси мільйонів українців у світі.

Метою діяльності СКУ є поширення на планеті 
принципів демократії, захист прав людини, підтримка 
незалежності, територіальної цілісності, національної 
ідентичності та економічного розвитку України – 
духовної Батьківщини українців, які проживають  
за ї ї межами.

З 2003 року СКУ визнаний економічною  
та соціальною радою Організації Об’єднаних 
Націй як неурядова організація зі спеціальним 
консультативним статусом.

На аверсі монети розміщено: на тлі символічного 
зображення моделі Землі – стилізоване під вишивку 
декоративне дерево; ліворуч – малий Державний 
Герб України та напис півколом УКРАЇНА; праворуч – 
номінал 5/ГРИВЕНЬ (півколом); рік карбування 
монети 2017 (унизу); у центрі декоративного дерева – 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України.

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено 
стилізоване зображення снопа з перевеслом,  
що символізує об’єднуючу та гуртуючу діяльність  
СКУ в усьому світі; по обидва боки від якого роки 
1967 та 2017; по колу зазначено написи: СВІТОВИЙ 
КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ (угорі), UKRAINIAN WORLD 
CONGRESS (унизу).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Програмне моделювання
Віталій Андріянов

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
26 грудня 2017 року
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

1 Тетяна Яблонська Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 21 лютого 2017

2 Тур Фауна в пам`ятках 
культури України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 15 березня 2017

3
До 100-річчя подій  
Української революції  
1917–1921 років 

Відродження 
української 
державності

нейзильбер 5 гривень 22 березня 2017

4 Лев Фауна в пам`ятках 
культури України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 11 квiтня 2017

5 Микола Костомаров Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 20 квiтня 2017

6

200 років Південноукраїнсько-
му національному  
педагогічному університету  
ім. К. Д. Ушинського 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 11 травня 2017

7 Пісенний конкурс 
`Євробачення-2017` Інші монети нейзильбер 5 гривень 11 травня 2017

8 Старий замок  
у м. Кам`янці-Подільському 

Пам'ятки архітектури 
України 

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 17 травня 2017

9 Старий замок  
у м. Кам`янці-Подільському 

Пам'ятки архітектури 
України нейзильбер 5 гривень 17 травня 2017

10 Змія Фауна в пам`ятках 
культури України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 25 травня 2017

11 125 років трамвайному  
руху в Києві Інші монети нейзильбер 5 гривень 25 травня 2017

12 Перегузня Флора і фауна України срібло  
(Ag 925) 10 гривень 1 червня 2017

13 Перегузня Флора і фауна України нейзильбер 2 гривнi 1 червня 2017

14 Йосиф Сліпий Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 20 червня 2017

15 400 років Луцькому Хресто-
воздвиженському братству Інші монети нейзильбер 5 гривень 20 червня 2017

16 Михайло Петренко Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 11 липня 2017

17 Іван Айвазовський Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 11 липня 2017

Пам’ятні монети введені в обіг у 2017 році



№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

18 85 років Київській  
області Області України

біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 25 липня 2017

19 Колесо життя Інші монети срібло  
(Ag 925) 10 гривень 25 липня 2017

20 Косівський розпис Українська спадщина срібло  
(Ag 999) 10 гривень 15 серпня 2017

21 Косівський розпис Українська спадщина нейзильбер 5 гривень 15 серпня 2017

22 Давній Галич Стародавні міста 
України нейзильбер 5 гривень 22 серпня 2017

23 85 років Вінницькій  
області Області України

біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 22 серпня 2017

24 60-річчя запуску  
першого супутника Землі Україна космічна нейзильбер 5 гривень 29 серпня 2017

25 Василь Ремесло Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 4 вересня 2017

26 500-річчя Реформації Інші монети нейзильбер 5 гривень 15 вересня 2017

27 Катерининська церква  
в м. Чернігові 

Пам'ятки архітектури 
України 

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 18 вересня 2017

28 Катерининська церква  
в м. Чернігові 

Пам'ятки архітектури 
України нейзильбер 5 гривень 18 вересня 2017

29 80 років Полтавській  
області Області України

біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 10 жовтня 2017

30 80 років Хмельницькій  
області Області України

біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 10 жовтня 2017

31 Архістратиг Михаїл Інші монети срібло  
(Ag 999) 1 гривня 12 жовтня 2017

32 100 років Херсонському 
державному університету 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 24 жовтня 2017

33

100 років Національному 
академічному українському 
драматичному театру імені 
Марії Заньковецької 

Інші монети нейзильбер 5 гривень 24 жовтня 2017

34
150 років Національному  
академічному театру опери та 
балету України ім. Т.Г.Шевченка 

Духовні скарби  
України

срібло  
(Ag 925) 20 гривень 27 жовтня 2017
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

35
150 років Національному  
академічному театру опери та 
балету України ім. Т.Г.Шевченка 

Духовні скарби  
України нейзильбер 5 гривень 27 жовтня 2017

36 Олександр Архипенко Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 9 листопада 2017

37 100-річчя першого Курултаю 
кримськотатарського народу Інші монети нейзильбер 5 гривень 17 листопада 2017

38 XV літні Паралімпійські ігри. 
Ріо-де-Жанейро Спорт нейзильбер 2 гривнi 21 листопада 2017

39

100 років з часу утворення 
Першого українського полку 
імені Богдана Хмельницького 
та початку формування 
українських збройних сил

Збройні Сили  
України нейзильбер 5 гривень 23 листопада 2017

40 85 років Одеській області Області України
біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 28 листопада 2017

41 85 років Чернігівській області Області України
біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 28 листопада 2017

42
100 років Національній 
академії образотворчого 
мистецтва і архітектури 

Вищі навчальні  
заклади України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 7 грудня 2017

43
100 років Національній 
академії образотворчого 
мистецтва і архітектури 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 7 грудня 2017

44 85 років Дніпропетровській 
області Області України

біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 12 грудня 2017

45 85 років Харківській області Області України
біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 12 грудня 2017

46 85 років Донецькій області Області України
біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 26 грудня 2017

47 50 років Світовому конґресу 
українців Інші монети нейзильбер 5 гривень 26 грудня 2017



Пам’ятні монети, 
введені в обіг  

у 2018 році
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ХХІІІ зимові Олімпійські ігри

Пам’ятні монети присвячені важливій події  
у світовому спортивному житті – зимовим 
Олімпійським іграм, що проходили із 9 до 25 лютого 
2018 року в південно корейському місті Пхьончхан. 

Міжнародні змагання проводяться під егідою 
Міжнародного олімпійського комітету у межах 
олімпійського руху.

На аверсі монет розміщено: стилізований факел  
у вигляді римської цифри XXІІІ із кольоровим  
вогнем – одним із символів Олімпійських ігор 
(на монеті зі срібла використано голографічне 
зображення, на монеті з нейзильберу – тамподрук); 
ліворуч – малий Державний Герб України, над яким 

напис УКРАЇНА та рік карбування монети – 2018; 
праворуч на тлі стилізованих сніжинок відображено 
номінал: на монеті зі срібла – 10/ГРИВЕНЬ, на монеті  
з нейзильберу – 2/ГРИВНІ. На монеті з нейзильберу 
унизу праворуч – логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України. 

На реверсі монет зображено: праворуч –  
фрагмент стилізованої сніжинки, у центрі якої знак 
Національного олімпійського комітету України,  
між кристалами сніжинки на матовому тлі розміщено 
піктограми, що символізують зимові види спорту; 
ліворуч – напис півколом – ХХІІІ ЗИМОВІ 
ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ.

СЕРІЯ “СПОРТ”

Художники
аверс – Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук; 
реверс – Наталія Фандікова

Скульптори
Володимир Дем’яненко,  
Володимир Атаманчук

Введено в обіг
10 січня 2018 року

Номінал, грн
10 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 12,8

Діаметр, мм
38,6 31,0

Тираж, шт. 
5 000 40 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

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. 
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Олександр Шалімов

Пам’ятна монета присвячена відомому вченому-
хірургу, доктору медичних наук, професорові, 
академіку Національної академії наук України,  
одному із засновників української хірургічної  
школи – Олександру Олексійовичу Шалімову.

О. О. Шалімов автор понад 800 наукових праць  
та 112 винаходів, ініціатор створення в Україні  
двох науково-дослідних інститутів – у Харкові  
та Києві. 

За своє життя провів близько 40 тисяч операцій. 
Широко відомий у світі своїми роботами. Був  
членом міжнародного союзу хірургів, Асоціації 
хірургів України, Австрії, Німеччини. Дійсний член 
Академії медичних наук України та Нью-Йоркської 
академії наук.

На аверсі монети розміщено: праворуч – малий 
Державний Герб України, над яким зображено 
рік карбування монети 2018; ліворуч від нього – 
вертикальні написи: УКРАЇНА (угорі) та позначення 
номіналу 2 ГРИВНІ (унизу); у центрі на дзеркальному 
тлі – стилізовану композицію: рука хірурга  
зі скальпелем в оточенні “дерева життя” та зазначено 
напис: УЧИСЬ/ПРОТЯГОМ/УСЬОГО ЖИТТЯ,/
ПРАЦЮЙ,/НЕ ВВАЖАЮЧИ СЕБЕ/НАЙРОЗУМНІШИМ,/ 
І НЕ ОПУСКАЙ РУК/У РАЗІ НЕВДАЧІ/О. ШАЛІМОВ; 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України (унизу).

На реверсі монети зображено портрет Олександра 
Шалімова, праворуч від якого вертикальний 
напис ОЛЕКСАНДР ШАЛІМОВ, червона крапля 
(використано тамподрук) та його роки життя 1918/2006.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
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
23 січня 2018 року
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Леонід Жаботинський

Пам’ятна монета присвячена легендарному 
українському спортсмену, дворазовому 
олімпійському чемпіону з важкої атлетики  
в суперважкій ваговій категорії, чотириразовому 
чемпіону світу  і дворазовому чемпіону Європи, 
неодноразовому рекордсмену світу, який за 
спортивну кар’єру встановив 17 світових рекордів, – 
Леоніду Івановичу Жаботинському.

На аверсі монети розміщено: угорі, на рельєфному 
тлі – малий Державний Герб України, під яким 
напис УКРАЇНА; постать спортсмена з переможно 
піднятими руками біля штанги; ліворуч від нього  

на дзеркальному тлі − стилізоване спортивне  
табло, на якому відображені олімпійський  
та світовий рекорди; праворуч – рік карбування 
монети та номінал 2018/2/ГРИВНІ, логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України (унизу).

На реверсі монети зображено портрет  
Леоніда Жаботинського, ліворуч від якого  
роки його життя 1938 – 2016, постать спортсмена  
зі штангою та півколом зазначено напис  
ЛЕОНІД ЖАБОТИНСЬКИЙ.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

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
23 січня 2018 року
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Пам’ятна монета присвячена вшануванню мужності 
та героїзму захисників Донецького аеропорту – 
“кіборгам”, які обороняли його упродовж 242 днів,  
що стало символом самовідданої боротьби  
за територіальну цілісність України.

На аверсі монети розміщено: угорі ліворуч – напис 
УКРАЇНА (півколом), під яким рік карбування монети 
2018 та малий Державний Герб України; у центрі – 
стилізовану композицію: дві чоловічі руки зі зброєю 
різних епох, що символізує захисників України 
різних часів; на дзеркальному тлі написи: ЗА ЧЕСТЬ! 

ЗА СЛАВУ! ЗА НАРОД!; унизу ліворуч – номінал 
10/ГРИВЕНЬ на стилізованому фрагменті щита; 
праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізовану 
композицію із зображенням захисника аеропорту 
на тлі напівзруйнованої вежі, над якою майорить 
український прапор; праворуч – прострілена 
арматура з вертикальними написами: КІБОРГИ. UA/ 
26•05•2014/21•01•2015.

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Дем’яненко

Номінал, грн 
10

Meтал
Сплав на основі цинку

Маса, г
12,4

Діаметр, мм  
30,0

Категорія якості карбування 
Анциркулейтед

Тираж, шт.
1 000 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
30 січня 2018 року

Захисникам Донецького аеропорту
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Любомир Гузар

Пам’ятні монети присвячені Патріарху Любомиру 
Гузару – одному з духовних світочів українського 
народу, людині, яку справедливо називають  
совістю нації.

Любомир Гузар народився у Львові, але у 1944 році 
його родина змушена була емігрувати за кордон.  
Він вчився та працював у Австрії, США, Італії,  
а на Батьківщину повернувся після проголошення 
незалежності України.

У 2001 році очолив Українську греко-католицьку 
церкву. Завдяки Любомиру Гузару було ухвалено 
рішення про перенесення престолу до Києва  
й будівництво Патріаршого собору Воскресіння 
Христового. 

Для мільйонів українців багато важило мудре  
слово Блаженнішого Любомира (Гузара). Навіть 
відійшовши від справ управління Українською  

греко-католицькою церквою, Любомир Гузар 
залишався авторитетним громадським лідером, 
активно відгукувався на всі важливі події в житті 
України і світу.

На аверсі монет розміщено: Патріарший собор 
Воскресіння Христового (м. Київ) на дзеркальному 
тлі стилізованого хрестоподібного проміння; унизу – 
малий Державний Герб України, праворуч від якого 
зазначено написи: УКРАЇНА, номінал 5 ГРИВЕНЬ –  
на монеті зі срібла, 2 ГРИВНІ – на монеті  
з нейзильберу та рік карбування монети 2018.  
На монеті з нейзильберу на дзеркальному тлі ліворуч 
від собору – логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі монет зображено портрет Любомира 
Гузара, ліворуч від якого роки його життя 1933/2017 
та по колу розміщено написи: ПАТРІАРХ ЛЮБОМИР 
ГУЗАР (угорі), МОЯ МРІЯ – БУТИ ЛЮДИНОЮ (унизу).

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Атаманчук

Введено в обіг
15 лютого 2018 року

Номінал, грн
5 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
15,55 (1/2 унції) 12,8

Діаметр, мм
33,0 31,0

Тираж, шт. 
2 000 45 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  
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Пам’ятна монета присвячена дельфіну, зображення 
якого втілено на пам’ятках культури різних епох,  
що існували на території України. Ці культури  
зробили вагомий внесок у світову мистецьку 
скарбницю.

На території сучасної України впродовж тисячоліть 
проживали племена й народи, які творили самобутню 
культуру, передаючи ї ї у спадок наступним 
поколінням. Вірування та релігії демонстрували 
шанобливе ставлення людей до природи, зокрема  
до тварин.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, напис УКРАЇНА, під яким 
рік карбування монети 2018 та номінал 5/ГРИВЕНЬ; 
у центрі – позолочене зображення** дельфіна – 
фібула у вигляді дельфіна з Ногайчинського кургану 
(сарматська доба), під ним – ольвійську монету  
(IV ст. до н. е.).

На реверсі монети ліворуч на дзеркальному тлі 
зображено дельфіна, стилізовані хвилі (унизу), 
праворуч від яких – вертикальний напис ДЕЛЬФІН, 
праворуч на матовій поверхні розміщено ольвійську 
монету із зображенням дельфіна.

СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
33,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами*

Введено в обіг
27 лютого 2018 року

Дельфін

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,  
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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Пам’ятна монета присвячена вепру, зображення 
якого втілено на унікальних пам’ятках давніх культур, 
що існували на території України. Ці культури зробили 
вагомий внесок у світову мистецьку скарбницю.

Безцінні пам’ятки культури давніх епох розповідають 
про те, як люди вчилися працювати з природними 
матеріалами та намагалися наділити їх силою  
за допомогою символів – зображень звірів, птахів, 
людей  тощо.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний 
Герб України, напис УКРАЇНА, під яким рік 

карбування монети 2018 та номінал 5/ГРИВЕНЬ;  
у центрі – позолочене зображення** вепра – скіфська 
скульптурна золота фігурка кінця IV ст. до н. е.,  
під яким на матовому тлі сцена терзання з Пекторалі 
(середина IV cт. до н. е., курган Товста Могила).

На реверсі монети ліворуч на дзеркальному тлі 
зображено вепра, праворуч від якого на матовому 
тлі – вертикальний напис ВЕПР (угорі) та стилізований 
фрагмент скіфської пластини із зображенням вепра 
(праворуч).

СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
33,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами*

Введено в обіг
27 лютого 2018 року

Вепр

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  

**Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0005 г.
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Пам’ятна монета присвячена самовідданості, 
мужності та героїзму захисників незалежності, 
суверенітету і територіальної цілісності України – 
учасникам добровольчих формувань, які стали 
гордістю українського народу.

На аверсі монети розміщено: угорі на рельєфному 
тлі – напис УКРАЇНА, під яким – малий Державний 
Герб України, ліворуч і праворуч від нього – цифри 
року карбування монети 2018; у центрі – стилізовану 

композицію: над схрещеними мечами зображено 
Фенікса, що символізує відродження; унизу – 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України та півколом номінал ДЕСЯТЬ 
ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети на рельєфному тлі зображено 
карту України з написом: ХТО, ЯКЩО НЕ МИ;  
по колу розміщено напис: ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО 
ДОБРОВОЛЬЦЯ.

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Номінал, грн 
10

Meтал
Сплав на основі цинку

Маса, г
12,4

Діаметр, мм  
30,0

Категорія якості карбування 
Анциркулейтед

Тираж, шт.
1 000 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
12 березня 2018 року

День українського добровольця
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Пам’ятна монета присвячена організації, вікова 
історія діяльності якої наповнена милосердям, 
людяністю, співчуттям. 

Основоположні принципи Міжнародного руху 
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, якими 
керується товариство, забезпечують надання 
допомоги всім нужденним без дискримінації  
за національною, расовою, статевою, релігійною, 
мовною, класовою ознаками чи політичними 
переконаннями.

Червоний Хрест розвиває волонтерський рух, 
поширює знання про міжнародне гуманітарне  
право, навчає населення навичкам надання  
першої допомоги тощо.

На аверсі монети на дзеркальному тлі стилізованого 
хреста розміщено: угорі – малий Державний Герб 

України та зазначено напис УКРАЇНА; по центру 
зазначено написи: ГУМАННІСТЬ/НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ/
НЕЙТРАЛЬНІСТЬ/НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/ДОБРОВІЛЬНІСТЬ/
ЄДИНІСТЬ/УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ, що є основними 
принципами та цінностями, якими керується 
Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця; унизу – номінал 5/ГРИВЕНЬ та рік 
карбування монети 2018, праворуч – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України.

На реверсі монети розміщено: емблему  
Червоного Хреста (використано тамподрук),  
над якою зображено стилізовану гілку калини  
(деякі ягідки – червоні), під гілкою роки 1918  
(ліворуч) та 2018 (праворуч), зазначено написи  
по колу: УТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА (угорі) 
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ (унизу).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

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 березня 2018 року

100 років утворення Товариства Червоного Хреста України

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов
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Літак Ан-132

Пам’ятні монети присвячені багатоцільовому літаку 
Ан-132, призначеному для виконання широкого 
спектра завдань.

Літак створений колективом Державного 
підприємства “Антонов” завдяки багаторічному 
досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.

На аверсі монет розміщено: угорі – напис УКРАЇНА, 
під яким малий Державний Герб України; у центрі – 
стилізовану композицію: сонце, стилізоване крило  

та птахи; унизу – номінал: на монеті зі срібла –  
10/ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу – 5/ГРИВЕНЬ  
та рік карбування монет – 2018 (праворуч). На монеті 
з нейзильберу – логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (ліворуч).

На реверсі монет у центрі на дзеркальному тлі 
зображено літак Ан-132 та написи: ЛІТАКИ УКРАЇНИ 
(угорі) АН-132, AN-132 (унизу), між якими розміщено 
логотип “АН”.

СЕРІЯ “ЛІТАКИ УКРАЇНИ”

Художник
Володимир Дем’яненко

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Введено в обіг
11 квітня 2018 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 16,5

Діаметр, мм
38,6 35,0

Тираж, шт. 
3 500 40 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

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.
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Пам’ятна монета присвячена 100-річчю створення 
Українського військово-морського флоту.

Центральною Радою на початку 1918 року було 
ухвалено ряд важливих військово-морських законів, 
які на той час мали декларативний характер,  
зокрема один із найголовніших – “Тимчасовий  
закон про флот”.

29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін – командувач 
Чорноморським флотом, ураховуючи настрої 
більшості українських моряків, офіційно проголосив 
увесь Чорноморський флот у Севастополі  
та Криму флотом УНР та наказав підняти український 
прапор. Цей день став видатним для українського 
державного флоту та святом українського моря, 
днем, коли “ціла українська фльота виявила  
свою приналежність до Батьківщини”.

На аверсі монети розміщено: угорі на матовому  
тлі – малий Державний Герб України, ліворуч  
від якого вертикальні написи УКРАЇНА та номінал  
10 ГРИВЕНЬ, під яким зазначено рік карбування 
монети 2018; праворуч на дзеркальному тлі – 
стилізовані прапор військово-морського флоту 
України тих часів та абрис військового корабля 
на хвилях, ліворуч від якого – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети на тлі стилізованих хвиль 
розміщено: по центру – напис 100, у нулях якого 
зображено розу вітрів (векторна діаграма, яка 
характеризує напрямки вітру), та тризуб, накладений 
на якір, по обидві сторони від якого роки 1918, 2018. 
Угорі зазначено напис: СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО, 
унизу – ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ.

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Дем’яненко

Номінал, грн 
10

Meтал
Сплав на основі цинку

Маса, г
12,4

Діаметр, мм  
30,0

Категорія якості карбування 
Анциркулейтед

Тираж, шт.
1 000 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
18 квітня 2018 року

100-річчя створення Українського військово-морського флоту
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Пам’ятна монета присвячена автономній 
адміністративно-територіальній одиниці на півдні 
України, розташованій на Кримському півострові, 
який омивається водами Чорного та Азовського 
морів, а від материкової України півострів відділяє 
озеро Сиваш.

Крим має величезний курортно-рекреаційний 
потенціал, який забезпечують природні курортні 
фактори та унікальні ландшафти, та славиться 
численними пам’ятками археології, історії, культури, 
архітектури та містобудування. Багата історія Криму 
та народів, що сформували його сьогоднішнє етнічне 
обличчя, – українців, кримських татар, росіян, греків, 
вірмен та інших етнічних та етноконфесійних громад. 

У 2014 році Автономну Республіку Крим підступно 
окуповано Російською Федерацією. Насильницька 
анексія Криму не визнається Українською державою 
і міжнародною спільнотою, які вважають півострів 
тимчасово окупованою територією.

Пам’ятна монета продовжує серію, присвячену 
областям і територіальному устрою нашої держави.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний 
Герб України, по колу написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України; у центрі – композицію, що символізує 
Крим: Ведмідь-гора (Аю-Даг), праворуч від якої –  
рік карбування монети 2018; на тлі стилізованих  
хвиль – античний корабель, під яким – Ханський 
палац у Бахчисараї, альтанка в Херсонесі,  
де відбулося хрещення князя Володимира  
(ліворуч), унизу – гроно винограду, амфора,  
татарська та антична монети, квіти гірської лаванди.

На реверсі монети зображено стилізовану карту 
України на тлі орнаменту з твору “Таріль” автора 
Рустема Скибіна, по колу розміщено написи: 
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ (угорі),  
УКРАЇНА (унизу).

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік 

Маса, г
9,4

Діаметр, мм  
28,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
45 000

Гурт
Секторальне рифлення

Введено в обіг
25 квітня 2018 року

Автономна Республіка Крим
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Пам’ятна монета присвячена розкриттю  
в художньо-образній манері іронічного наїву  
образів українського архетипу. 

Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей 
українців – земля-годувальниця. Потяг і любов  
до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка  
і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.

На аверсі монети розміщено: стилізоване 
зображення дерева життя, верхів’я якого – 

дзеркальне (на тлі поля), нижні бульби на 
дзеркальному тлі – золоті (локальна позолота**);  
унизу – малий Державний Герб України (ліворуч),  
рік карбування монети 2018 (праворуч), півколом 
написи: УКРАЇНА, номінал 10 ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено 
стилізовані зображення Чоловіка і Жінки, які копають 
картоплю. Їхні постаті утворюють золоте серце 
(локальна позолота**). По колу розміщено напис: 
КОПАННЯ КАРТОПЛІ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
Анатолій Демяненко

Номінал, грн 
10

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г
31,1 (1 унція)

Діаметр, мм  
38,6

Категорія якості карбування 
Пруф

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами*

Введено в обіг
22 травня 2018 року

Копання картоплі

*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 0,001 г.
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Марена дніпровська

Пам’ятні монети присвячені прісноводній зграйній 
донній рибі родини коропових – марені дніпровській, 
зникаючому виду, ендеміку басейнів Дніпра  
і Південного Бугу, занесеній до Червоної книги 
України та Європейського червоного списку.

На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного  
із зображень окремих видів флори і фауни, 
розміщено малий Державний Герб України 
та написи: на монеті зі срібла – УКРАЇНА/10/
ГРИВЕНЬ/2018, на монеті з нейзильберу –

УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2018 та логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет зображено: на монеті зі срібла 
на дзеркальному тлі – марену дніпровську 
над стилізованим річковим дном; на монеті 
з нейзильберу – марену дніпровську на тлі 
водоростей та гальки (кольорове зображення, 
використано тамподрук) та розміщено написи 
півколом: МАРЕНА ДНІПРОВСЬКА (угорі),  
BARBUS BORYSTHENICUS (унизу).

СЕРІЯ “ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ”

Художник
Володимир Дем’яненко

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Введено в обіг
05 червня 2018 року

Номінал, грн
10 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 12,8

Діаметр, мм
38,6 31,0

Тираж, шт. 
2 500 40 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

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.  
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Пам’ятна монета присвячена закладу вищої освіти, 
історія якого починає свій відлік 17 серпня 1918 року, 
коли гетьман України Павло Скоропадський 
підписав закон про заснування університету. 
Першим ректором університету був відомий 
учений-мовознавець, професор, активний учасник 
українського державотворення Іван Огієнко.

За роки своєї діяльності університет підготував 
тисячі фахівців для дошкільних, загальноосвітніх, 
професійних навчально-виховних закладів, закладів 
вищої освіти І-IV рівнів акредитації та інших галузей 
національного господарства.

На аверсі монети розміщено: ліворуч – малий 
Державний Герб України, над яким рік карбування 

монети – 2018, під гербом напис УКРАЇНА;  
у центрі – стилізовану композицію: логотип 
Кам’янець-Подільського національного  
університету імені Івана Огієнка, над яким  
книги – символ знань; унизу – номінал 2/ГРИВНІ; 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України (праворуч).

На реверсі монети розміщено будівлю університету, 
над якою на тлі стилізованого зображення абрису 
фортеці зображено портрет Івана Огієнка  
та зазначено написи: ІВАН ОГІЄНКО – ПЕРШИЙ 
РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ (навколо портрету), 
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ (угорі півколом), 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ/ІМЕНІ ІВАНА 
ОГІЄНКА/100/РОКІВ (унизу).

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

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.
30 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
20 червня 2018 року

100 років Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка
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Валентин Глушко

Пам’ятна монета присвячена видатному інженеру, 
одному з піонерів ракетно-космічної техніки  
та творців багаторазової ракетно-космічної  
системи “Енергія – Буран”, академіку АН УРСР – 
Валентину Петровичу Глушку (1908–1989). 

Створені видатним конструктором двигуни підіймали 
і підіймають у повітря літаки, космічні кораблі, 
ракети-носії. Валентин Глушко – автор більше 
двохсот наукових праць із питань ракетно-космічної 
техніки, зокрема двигунобудування, двічі Герой 
Соціалістичної Праці, лауреат Державних премій, 
удостоєний золотої медалі імені Ціолковського. 

На аверсі монети розміщено: ліворуч – малий 
Державний Герб України, праворуч від якого 
напис УКРАЇНА (вертикально), під яким – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України; у центрі – стилізовану композицію ракетно-
космічної системи “Енергія – Буран” під час зльоту; 
праворуч – номінал 2/ГРИВНІ та рік карбування 
монети 2018.

На реверсі монети зображено портрет Валентина 
Глушка та внизу півколом розміщено написи: 
ВАЛЕНТИН ГЛУШКО та роки його життя 1908–1989.

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
25 липня 2018 року
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Пам’ятна монета присвячена закладу вищої освіти 
ІV рівня акредитації, багатогалузевому навчально-
науковому комплексу, спектр наукових досліджень 
якого охоплює всі пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки України.

Випускники Дніпровського національного 
університету працюють у різних галузях господарства 
України, очолюють державні інститути, освітні  
та наукові структури, виробничі об’єднання, культурні 
центри, засоби масової інформації.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, праворуч від якого – напис 
УКРАЇНА; у центрі – композицію: на тлі стилізованої 
схеми, що нагадує структуру атома, цифра 100,  

нулі якої зображено у вигляді ромбів, усередині 
одного з них – супутник та напис ДНУ; під написом 
100 – книга – символ знань; унизу – номінал  
ДВІ ГРИВНІ; праворуч на дзеркальному тлі –  
рік карбування монети 2018, логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено 
ромбоподібну композицію, що символізує 
багатопрофільність закладу вищої освіти, у центрі 
якої в колі зображено один із корпусів університету, 
праворуч – роки 1918/2018, по чотирьох боках 
ромба на дзеркальному тлі зазначено напис: 
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА.

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художник
Наталія Фандікова

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.
30 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
25 липня 2018 року

100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара
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Пам’ятна монета присвячена закладу вищої освіти, 
історія якого починає свій відлік від ухвалення 
постанови Кримського Крайового Уряду  
“Про заснування Таврійського університету”.

Після ухвалення постанови Таврійський університет 
було укомплектовано і 14 жовтня 1918 року урочисто 
відкрито у Сімферополі.

За роки своєї діяльності університет розвивав  
такі наукові напрями як здоров’я людини, охорона 
навколишнього середовища, ресурсозберігаючі 
технології, інформаційні системи. 

У листопаді 2015 року Таврійський національний 
університет імені В. І. Вернадського переміщено  
до Києва з анексованого Криму.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; 
у центрі – логотип Таврійського національного 
університету ім. В. І. Вернадського, по обидва боки  
від якого роки 1918 та 2018; унизу – номінал  
2/ГРИВНІ та логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети розміщено будівлю театру, 
у якій  14 жовтня 1918 року відбулося урочисте 
відкриття університету, на тлі будівлі праворуч – 
портрет В. І. Вернадського та написи: ТАВРІЙСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (угорі півколом), 
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (унизу півколом),  
100 РОКІВ (під зображенням будівлі), 14 жовтня  
1918 року (ліворуч).

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

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
28 серпня 2018 року

100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
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Ольга Авілова

Пам’ятна монета присвячена видатному педагогу, 
заслуженому лікарю України – Ользі Матвіївні 
Авіловій, яка є одним із засновників торакальної 
хірургії в Україні.

О. Авілова відома як перший завідувач кафедри 
пульмонології, засновник наукової школи 
реконструктивної хірургії трахеї та бронхів, 
організатор Київського міського пульмонологічного 
центру, автор понад 300 наукових праць. 

На аверсі монети розміщено: на дзеркальному тлі –
стилізовану композицію, що символізує торакальну 
хірургію, один із елементів композиції кольоровий 
(використано тамподрук); унизу – малий Державний 
Герб України, зазначено напис УКРАЇНА; під ними: 
номінал 2/ГРИВНІ та рік карбування монети 2018; 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України (праворуч). 

На реверсі монети зображено портрет Ольги  
Авілової, під яким написи: ОЛЬГА/АВІЛОВА/1918–2009.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Наталія Фандікова

Скульптори
Святослав Іваненко, 
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
03 вересня 2018 року
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Пам’ятна монета присвячена видатному українському 
педагогу, публіцисту, дитячому письменнику, 
100-річний ювілей якого включено до пам’ятних 
дат, що відзначаються на рівні ЮНЕСКО, – Василю 
Олександровичу Сухомлинському.

Василь Сухомлинський увійшов в історію української 
школи як творець “школи радості” – оригінальної 
системи освіти і виховання дітей, що ґрунтується  
на ідеї самоцінності й неповторності кожної 
особистості, вільного ї ї розвитку. 

Ідеї, запропоновані Василем Сухомлинським,  
лягли в основу нової української школи,  
що впроваджується в Україні.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, праворуч від якого 
зазначено напис УКРАЇНА (півколом), рік карбування 
монети 2018 (над гербом); у центрі на дзеркальному 
тлі зображено портрет В. Сухомлинського, праворуч 
номінал 2/ГРИВНІ та логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України; ліворуч  
півколом на матовому тлі зазначено напис ВАСИЛЬ 
СУХОМЛИНСЬКИЙ, під портретом педагога – роки 
його життя 1918–1970.

На реверсі монети розміщено серце, у центрі якого 
зазначено напис: ВІДДАЮ ДІТЯМ, навколо серця 
зображені стилізовані персонажі з оповідань  
В. Сухомлинського.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Марина Куц

Скульптор
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
03 вересня 2018 року

Серце віддаю дітям
До 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського
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Пам’ятна монета присвячена шагам – розмінному 
грошовому знаку Української Народної Республіки, 
що дорівнював 1/100 гривні та випускався у вигляді 
марок номіналом 10, 20, 30, 40, 50 шагів.

Шаги попередньо задумувалися лише як поштові 
марки. Але за часів Центральної Ради в Україні 
відчувалася різка нестача дрібних розрахункових 
знаків, потреба в яких зростала місяць у місяць.  
На підставі закону Центральної Ради від 18 квітня  
1918 року були випущені марки-шагівки,  
що використовувалися замість монет.

На аверсі монети розміщено: малий Державний  
Герб України, праворуч від якого зазначено  

написи УКРАЇНА/2018, під якими відтворено  
фрагмент марки 30 шагів; ліворуч – номінал  
монети 5 ГРИВЕНЬ (вертикальний напис) та написи:  
1918, ХОДИТЬ/НАРІВНІ/З ДЗВІНКОЮ/МОНЕТОЮ; 
унизу – логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено 
кольорове зображення марки 50 шагів (використано 
тамподрук) та зазначено написи: ПЕРШІ ПОШТОВІ 
МАРКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ  
(по колу), 100 РОКІВ (унизу).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Нейзильбер

Маса, г
16,5

Діаметр, мм  
35,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
45 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
25 вересня 2018 року

100-річчя випуску перших поштових марок України
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Пам’ятна монета присвячена провідному закладу 
післядипломної освіти, сучасному науковому центру, 
який здійснює підготовку фахівців, наукових  
і педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації 
лікарів, провізорів і молодших медичних спеціалістів 
для сфери охорони здоров’я.

Академія є правонаступником Клінічного  
інституту для удосконалення лікарів, який був  
одним із перших навчальних і наукових закладів,  
утвореним у листопаді 1918 року за ініціативи 
медичної громадськості Києва – Спілки  
київських лікарів.

На аверсі монети розміщено: угорі – напис УКРАЇНА, 
під яким – малий Державний Герб України; у центрі 
на тлі стилізованих хреста і земної кулі – символ 

медицини – чаша зі змією; ліворуч – рік карбування 
монети 2018;  праворуч – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України;  
унизу – номінал монети 2/ГРИВНІ; на дзеркальній 
поверхні зазначено девіз академії українською 
мовою та латиною: СТАБІЛЬНІСТЬ • ДОСКОНАЛІСТЬ • 
ВІДДАНІСТЬ (ліворуч півколом), VIRTUS • 
EXCELLENTIA • FIDELITAS (праворуч півколом).

На реверсі монети розміщено: угорі в медальйоні – 
портрет П. Л. Шупика, під яким зазначено напис: 
НАЦІОНАЛЬНА/МЕДИЧНА (стилізована буква М 
червоного кольору, використано тамподрук)/ 
АКАДЕМІЯ/ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ/ 
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА; унизу – книгу, по обидві 
сторони від якої роки 1918 та 2018.

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Дем’яненко

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
01 жовтня 2018 року

100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники монети номіналом 20 гривень
Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук

Художники монети номіналом 5 гривень
аверс – Володимир Таран, Олександр Харук,  
Сергій Харук, реверс – Наталія Фандікова

Скульптори монети номіналом 20 гривень
Володимир Дем’яненко, Святослав Іваненко

Скульптори монети номіналом 5 гривень
Володимир Дем’яненко, Володимир Атаманчук

100 років Національній академії наук України

Введено в обіг
10 жовтня 2018 року

Номінал, грн
20 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
62,2 (2 унції) 16,5

Діаметр, мм
50,0 35,0

Тираж, шт. 
2 500 40 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений

Пам’ятні монети присвячені багатьом поколінням  
учених Національної академії наук України,  
яка створена в листопаді 1918 року як Українська 
академія наук та є вищою науковою самоврядною 
організацією, найбільшим вітчизняним центром  
наукових досліджень.

Учені Національної академії наук принесли на вівтар 
науково-технічного прогресу чимало результатів 
фундаментальних і прикладних досліджень світового 
рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий  
і науково-технічний потенціал дають їй можливість  
бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати 
академічні традиції в організації наукових досліджень.

На аверсі монет розміщено: угорі ліворуч – малий 
Державний Герб України, під яким зазначено напис 
УКРАЇНА; угорі праворуч – номінал: на монеті зі срібла  
20/ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу 5/ГРИВЕНЬ;  
у центрі на матовому тлі – написи: ЗАКОН/УКРАЇНСЬКОЇ/
ДЕРЖАВИ/ПРО ЗАСНУВАННЯ/УКРАЇНСЬКОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК/В М. КИЄВІ/ЗАТВЕРДЖУЮ/ПАВЛО 
СКОРОПАДСЬКИЙ/14 ЛИСТОПАДА 1918 РОКУ М. КИЇВ, 
під написами – факсиміле П. Скоропадського; унизу – 
відбиток печатки Української держави (на срібній монеті – 
позолочений**), по обидва боки від якого роки 1918 та 2018.

На монеті з нейзильберу внизу розміщено  
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України.

На реверсі монети номіналом 20 гривень у центрі 
зображено жовту будівлю Президії Національної  
академії наук України (елемент оздоблення –  
локальна позолота**), над якою напис 100/РОКІВ;  
по колу розміщено портрети президентів  
Національної академії наук України з підписами: 
ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ (угорі), ОРЕСТ  
ЛЕВИЦЬКИЙ (праворуч), МИКОЛА ВАСИЛЕНКО  
(ліворуч), ВОЛОДИМИР ЛИПСЬКИЙ (ліворуч),  
ДАНИЛО ЗАБОЛОТНИЙ (праворуч), ОЛЕКСАНДР 
БОГОМОЛЕЦЬ (унизу ліворуч), ОЛЕКСАНДР  
ПАЛЛАДІН (унизу праворуч), БОРИС ПАТОН  
(унизу в центрі); на матовому тлі внизу зазначено  
напис: НАЦІОНАЛЬНА/АКАДЕМІЯ НАУК/УКРАЇНИ.

На реверсі монети номіналом 5 гривень зображено 
портрет Володимира Вернадського на тлі будівлі  
Президії Національної академії наук України,  
над якою напис: НАЦІОНАЛЬНА/АКАДЕМІЯ НАУК/
УКРАЇНИ; унизу зображено стилізовану цифру 100,  
в нулі якої вписано роки 1918 та 2018.

*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.
**Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0006 г.
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Пам’ятна монета присвячена зимовим 
Паралімпійським іграм 2018 року, що проводилися  
в південнокорейському місті Пхьончхан  
з 9 до 18 березня. 

Збірна України на цих змаганнях була представлена 
33 спортсменами, які вибороли 22 нагороди:  
сім золотих, сім срібних і вісім бронзових та зайняли 
шосте місце в загальному рейтингу ігор і четверте 
місце за загальною кількістю медалей.

На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено 
стилізовані три медалі з синьо-жовтими стрічками 

(використано тамподрук); ліворуч від яких  
на матовому тлі – малий Державний Герб України, 
під яким написи: УКРАЇНА/2 ГРИВНІ, праворуч – 
рік карбування монети 2018, логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено паралімпійця  
під час змагань, ліворуч – на матовому тлі логотип 
Національного Паралімпійського комітету України; 
угорі півколом написи: ХІІ ЗИМОВІ ПАРАЛІМПІЙСЬКІ 
ІГРИ 2018/ЗБІРНА УКРАЇНИ/22 МЕДАЛІ.

СЕРІЯ “СПОРТ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
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
18 жовтня 2018 року

ХІІ зимові Паралімпійські ігри
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Пам’ятна монета присвячена Кобзарському хору – 
українському музичному професійному колективу, 
створеному у 1918 році під керівництвом бандуриста 
Василя Ємця. 

З Кобзарським хором пов’язують свою історію 
Національна заслужена капела бандуристів 
України імені Г. І. Майбороди та Українська капела 
бандуристів ім. Тараса Шевченка (має осередок  
у місті Детройт, США). Кобзарське мистецтво вражає 
прагненням до самобутньої самодостатності та духом 
нескореності. Діяльність колективів популяризує 
культурну спадщину України, за що свого часу 
обидва колективи стали лауреатами Національної 
премії України імені Тараса Шевченка.

На аверсі монети розміщено: угорі на дзеркальному 
тлі – напис УКРАЇНА, під яким – малий Державний 

Герб України, по обидва боки від якого  
роки 1918 та 2018, на рельєфному тлі номінал  
монети 5 ГРИВЕНЬ, під яким стилізована композиція:  
на тлі квіткового орнаменту сім бандур; по колу 
написи: ВИТОКИ • КОБЗАРСЬКИЙ ХОР (угорі); 
НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ 
УКРАЇНИ ІМ. Г. І. МАЙБОРОДИ; логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(ліворуч).

На реверсі монети розміщено символічну 
композицію: стилізований фрагмент бандури  
зі струнами, праворуч – вінок, над яким напис:  
ПОВІЙ, ВІТРЕ, НА ВКРАЇНУ… По колу зазначено 
написи: УКРАЇНСЬКА КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ 
ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 
ВИТОКИ • КОБЗАРСЬКИЙ ХОР • 1918.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

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
18 жовтня 2018 року

100 років з часу створення Кобзарського хору
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Іван Нечуй-Левицький

Пам’ятна монета присвячена видатному  
українському письменнику, перекладачу,  
педагогу Івану Семеновичу Левицькому  
(літературні псевдоніми І. Нечуй-Левицький,  
І. Нечуй).

І. Нечуй-Левицький увійшов в історію літератури  
як видатний майстер художньої прози, який  
створив високохудожні соціально-побутові 
оповідання та повісті, увів нові теми й мотиви, 
змалював їх яскравими художніми засобами:  
“Микола Джеря”, “Кайдашева сім’я”, “Старосвітські 
батюшки та матушки”, “Афонський пройдисвіт”, 
“Поміж ворогами”, “Хмари”, “Над Чорним морем” 
та багато інших. Івана Семеновича вважають 
пропагандистом української національної ідеї  
і національної літератури. 

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України; праворуч на дзеркальному 
тлі – портрет І. Нечуя-Левицького, поруч із яким 
зображено стилізовану парасолю (його незмінний 
атрибут), що нагадує письменницьке перо;  
ліворуч – номінал монети 2/ГРИВНІ, логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України; написи по колу: УКРАЇНА  
(угорі ліворуч), праворуч – ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ, 
роки його життя 1838–1918; унизу ліворуч –  
рік карбування монети 2018.

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено 
стилізовану композицію: дерево життя, по обидва боки 
від якого глечики, з яких ллється вода, що підживлює 
дерево; по колу зазначено вислів письменника: 
ЛЮДИНА БЕЗ НАЦІОНАЛЬНОСТІ, ЯК ДЕРЕВО  
БЕЗ КОРІННЯ: ВОНО ЗАЧУЧВЕРІЄ І ВСОХНЕ. 

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Марина Куц

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
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
06 листопада 2018 року
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Пам’ятна монета входить до набору “До 100-річчя 
Національної академії наук України” і присвячена 
найважливішому чиннику технічного та соціально-
культурного прогресу, невід’ємній складовій духовної 
культури людства, яке вступило в епоху інформації  
та високих технологій.

На аверсі монети розміщено: ліворуч –  
рік карбування монети 2018, малий Державний  
Герб України та зазначено написи: UKRAINE/УКРАЇНА 
(вертикально); праворуч – номінал монети  
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу, маси монети 
в чистоті – Ag 999 15,55 (вертикально) та логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України (унизу); угорі на дзеркальному тлі в оточенні 
квітів – книгу як символ пізнання, під якою – 

композицію, що символізує єднання людини  
і планети Земля: на червоному тлі, заповненому 
сріблястими серцями (використано тамподрук), 
зображено позолочене серце* з обрисами материків. 
Композицію підтримують руки, що символізують 
захист і збереження життя. 

На реверсі монети розміщено: на тлі сердець – 
композицію: на чорному тлі зображенння кольорової 
оливкової гілки (використано тамподрук), яку тримає 
голуб – символ миру, ліворуч від голуба – графічне 
зображення “золотого перетину”, який мислителі 
доби Відродження назвали втіленням “Божественної 
сутності”; зазначено вертикальні написи: THE ERA  
OF PEACE (ліворуч) та ЕРА МИРУ (праворуч).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 999

Маса, г
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
Шестигранна

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий

Введено в обіг
14 листопада 2018 року

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

Ера миру
Набір пам’ятних монет до 100-річчя Національної академії наук України

*Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0001 г.
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Пам’ятна монета входить до набору “До 100-річчя 
Національної академії наук України” і присвячена 
найважливішому чиннику технічного та соціально-
культурного прогресу, невід’ємній складовій духовної 
культури людства, яке вступило в епоху інформації  
та високих технологій.

На аверсі монети розміщено: ліворуч –  
рік карбування монети 2018, малий Державний  
Герб України та зазначено написи UKRAINE/УКРАЇНА 
(вертикально); праворуч – номінал монети  
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу, маси монети 
в чистоті – Ag 999 15,55 (вертикально) та логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України (унизу); угорі на тлі стилізованих людських 
силуетів графічно зображено спіраль часу – символ 

еволюції, розвитку, безперервності руху, життєвої 
сили, який зустрічається ще з часів трипільської 
культури, під якою розміщено стилізовану 
композицію, – на коричневому тлі (використано 
тамподрук), заповненому мікросхемами, зображення 
людського мозку*.

На реверсі монети розміщено: на тлі мікросхем 
композицію: на чорному тлі зображено кольоровий 
давній символ “Інь-Янь” (використано тамподрук), 
під яким архаїчне колесо – символ сонця, життєвого 
циклу, оновлення, мінливості, у центрі якого – 
атом, що символізує досягнення науки і техніки; 
вертикальні написи: THE ERA OF CHANGES (ліворуч) 
та ЕРА ЗМІН (праворуч).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 999

Маса, г
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
Шестигранна

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий

Введено в обіг
14 листопада 2018 року

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

Ера змін
Набір пам’ятних монет до 100-річчя Національної академії наук України

*Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0001 г.
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Пам’ятна монета входить до набору “До 100-річчя 
Національної академії наук України” і присвячена 
найважливішому чиннику технічного та соціально-
культурного прогресу, невід’ємній складовій духовної 
культури людства, яке вступило в епоху інформації  
та високих технологій.

На аверсі монети розміщено: ліворуч –  
рік карбування монети 2018, малий Державний  
Герб України та зазначено написи UKRAINE/
УКРАЇНА (вертикально); праворуч – номінал монети  
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу, маси монети 
в чистоті – Ag 999 15,55 (вертикально) та логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного  
банку України (унизу); угорі на дзеркальному  
тлі стилізованого зображення дерева життя  
з плодами-яблуками – графічна побудова 
початкової літери алфавіту “А” як символ пізнання, 

письма, грамотності, під якою – стилізовану 
композицію, що символізує розвиток високих 
технологій: на зеленому тлі, заповненому цифрами 
двійкового коду (використано тамподрук), 
зображено яблуко* з відбитком пальця людини.

На реверсі монети розміщено: на дзеркальному тлі, 
заповненому цифрами двійкового коду, барельєфне 
зображення голови людини зі схемою пропорцій 
обличчя, визначеною Леонардо да Вінчі, угорі – 
на чорному тлі кольоровий QR-код (використано 
тамподрук) – двовимірний матричний штрих-код  
як символ досягнень буквено-цифрового 
кодування, що використовується в усьому світі; 
зазначено вертикальні написи: THE ERA OF 
TECHNOLOGIES (ліворуч) та ЕРА ТЕХНОЛОГІЙ 
(праворуч).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 999

Маса, г
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
Шестигранна

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий

Введено в обіг
14 листопада 2018 року

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

Ера технологій
Набір пам’ятних монет до 100-річчя Національної академії наук України

*Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0001 г.
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Пам’ятна монета входить до набору “До 100-річчя 
Національної академії наук України” і присвячена 
найважливішому чиннику технічного та соціально-
культурного прогресу, невід’ємній складовій духовної 
культури людства, яке вступило в епоху інформації  
та високих технологій.

На аверсі монети розміщено: ліворуч –  
рік карбування монети 2018, малий Державний 
Герб України та зазначено написи UKRAINE/
УКРАЇНА (вертикально); праворуч – номінал монети 
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу, маси монети 
в чистоті – Ag 999 15,55 (вертикально) та логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України (унизу); на тлі стилізованого зображення 
геліоцентричної системи світу як символу розвитку 
астрономії та філософії – рівняння Ейнштейна  

E=mc² (зв’язок між енергією та масою будь-якої 
речовини), що символізує теорію відносності,  
під якою на фіолетовому тлі, заповненому 
зображенням подвійної спіралі – символу генома 
людини (використано тамподрук), – Вітрувіанська 
людина з малюнка Леонардо да Вінчі*, що символізує 
“канонічні пропорції”. 

На реверсі монети розміщено: на тлі стилізованої 
схеми нуклеїнових кислот – годинник як символ 
вічності, часу та його швидкоплинності, у центрі 
якого – дзеркальні силуети чоловіка і жінки,  
над якими на чорному тлі зображено переплетені 
кольорові символи жіночої та чоловічої статі 
(використано тамподрук); зазначено вертикальні 
написи: THE HUMAN • TIME • SPACE (ліворуч)  
та ЛЮДИНА • ЧАС • ПРОСТІР (праворуч).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 999

Маса, г
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
Шестигранна

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий

Введено в обіг
14 листопада 2018 року

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

Людина, час, простір
Набір пам’ятних монет до 100-річчя Національної академії наук України

*Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0001 г.
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Меджибізька фортеця

Пам’ятні монети присвячені одній із найстаріших 
фортифікаційних споруд, зведеній у мальовничому 
куточку Хмельниччини, на мисі, утвореному  
річками Південний Буг і Бужок – Меджибізькому 
замку-фортеці.

Фортеця протягом століть змінювала своїх власників 
та риси, проте залишилася легендарною пам’яткою.

На аверсі монет розміщено: угорі напис – УКРАЇНА, 
під яким малий Державний Герб України, по обидва 
боки якого цифри 20 та 18, у центрі композицію: 
щит із зображенням вежі, по обидва боки якого 

стилізована карта місцевості із написами:  
р. Бог (ліворуч), р. Божок (праворуч) – давнє 
написання назв річок, унизу на стрічці напис – 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ ЄВРОПИ; унизу на тлі абрису 
зубців  палацу номінал: на монеті зі срібла –  
10/ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу – 5/ГРИВЕНЬ. 

На монеті з нейзильберу ліворуч логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет зображено могутню Меджибізьку 
фортецю (вигляд з висоти пташиного польоту),  
угорі написи: МЕДЖИБІЗЬКА ФОРТЕЦЯ ХІІ–ХVІ СТ.

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Художник
Микола Кочубей

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Володимир Дем’яненко

Введено в обіг
27 листопада 2018 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 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.
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Олексій Коломійченко

Пам’ятна монета присвячена доктору медичних 
наук, професору, ученому-отоларингологу, який 
створив наукову школу отоларингології в Україні, – 
Коломійченку Олексію Сидоровичу.

Олексій Сидорович – організатор та перший 
директор Київського науково-дослідницького 
інституту отоларингології. Він зробив значний внесок  
у розробку тонзилярної проблеми, діагностику  
й лікування пониженого слуху, запальних процесів 
середнього вуха, консервативної терапії основних 
захворювань вуха, горла, носа, професійної патології 
органів слуху тощо. Також О. Коломійченко 
започаткував досліди, спрямовані на клінічне 
застосування ультразвуку і лазерного 
випромінювання для діагностики й лікування 
оториноларингологічних захворювань.

На аверсі монети розміщено: на дзеркальному 
тлі стилізовану композицію: на прямокутнику 
декоративне зображення людського профілю, 
на якому символічно виділено органи, які лікував 
вчений; вертикальний напис УКРАЇНА (ліворуч), 
праворуч від якого – малий Державний Герб  
України; унизу – номінал та рік карбування  
монети 2/ГРИВНІ/2018; логотип Банкнотно- 
монетного двору Національного банку України 
(праворуч).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
портрет О. С. Коломійченка, перед яким праворуч – 
мікроскоп; ліворуч – вертикальні написи ОЛЕКСІЙ 
КОЛОМІЙЧЕНКО; угорі та унизу – роки його  
життя 1898 і 1974.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ 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
05 грудня 2018 року

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов
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Пам’ятна монета присвячена новорічно- 
різдвяним святам – веселому, радісному періоду,  
що вирізняється своєю особливою обрядовістю, 
багатством фольклору, етнографічною самобутністю.

Новий рік – це не просто переддень нових 12 місяців, 
а одне з найдавніших і найзагадковіших свят, 
очікування і відзначення якого пов’язані зі світом 
добрих казок і магії. У загальнолюдській культурній 
традиції це подія, що впродовж століть відзначається 
в усіх країнах і на всіх континентах.

В Україні новорічно-різдвяні святкування мають 
особливу тривалу історію, багату різноманітну 
атрибутику та зберегли давні традиції.

На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено: 
угорі – напис УКРАЇНА, під яким малий Державний 
Герб України, у центрі – три ангели; ліворуч –  
рік карбування монети 2018; унизу – номінал 5/
ГРИВЕНЬ; по колу – стилізоване зображення 
сніжинок та зірочок; праворуч – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено кольорову різдвяну 
зірку (використано тамподрук) – один із символів 
народного обряду колядування, стародавній символ 
сонця, вогню і тепла; навколо зірки напис:  
З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

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
17 грудня 2018 року

До новорічних свят

Художник
Любов Андрощук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов
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Пам’ятна монета присвячена столиці незалежної 
України, одному з найбільших і найдавніших міст 
Європи, розташованому на обох берегах Дніпра. 

Здавна місто мало таку магічну силу, що багато 
видатних людей освідчувалися йому в любові. 
Місто славиться численними пам’ятками культури, 
археології, історії, архітектури та містобудування 
різних епох. Сьогодні Київ – політичний, соціально-
економічний, транспортний та освітньо-науковий 
центр країни, окрема адміністративно-територіальна 
одиниця в складі України й адміністративний центр 
Київської області. Місце розташування центральних 
органів влади України, іноземних місій, штаб-квартир 
більшості підприємств і громадських об’єднань,  
що працюють в Україні.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний 
Герб України, по колу написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – 

логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України; у центрі – стилізовану композицію,  
що символізує Київ: угорі ліворуч – Парковий 
міст – пішохідний міст через Дніпро, який з’єднує 
центральну частину Києва з парковою зоною  
та пляжами Труханового острова; праворуч – 
Софійський собор та його дзвіниця, у центрі – будівля 
Верховної Ради України, праворуч від якої – рік 
карбування монети 2018; колона Магдебурзького 
права (ліворуч), герб Києва (ХV ст.), найстаріше 
зображення якого міститься в гербовнику  
Конрада Ґрюненберґа; каштанова гілочка –  
символ Києва (унизу).

На реверсі монети розміщено: Архангела Михаїла – 
покровителя Київської землі, міста Києва, 
зображення якого міститься на гербах Києва, 
Київського князівства, Київського воєводства, 
Київської губернії; написи МІСТО КИЇВ (угорі), 
декоративні елементи (унизу).

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік 

Маса, г
9,4

Діаметр, мм  
28,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
45 000

Гурт
Секторальне рифлення

Введено в обіг
20 грудня 2018 року

Місто Київ
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Пам’ятна монета присвячена місту зі спеціальним 
статусом, місту-герою, розташованому у південно-
західній частині Кримського півострова, навколо 
унікальної Севастопольської бухти.

Місто має давню історію, що сягає корінням глибин 
античної цивілізації, свідками якої є руїни Херсонесу 
Таврійського – античного і візантійського міста. 
Святиня українського православ’я – місце хрещення 
київського князя Володимира, за однією з версій, 
також розташована на території нинішнього 
Херсонеса (місто Корсунь за давньоруськими 
джерелами).

У 2014 році Автономну Республіку Крим і місто 
Севастополь підступно окуповано Російською 
Федерацією. Насильницька анексія Криму  
не визнається Українською державою  

і міжнародною спільнотою, які вважають півострів 
тимчасово окупованою територією.

На аверсі монети розміщено: написи півколом 
УКРАЇНА (угорі), П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу),  
у центрі – малий Державний Герб України,  
під яким рік – карбування монети 2018;  
праворуч – логотип Банкнотно-монетного  
двору Національного банку України. 

На реверсі монети розміщено: угорі – напис МІСТО 
СЕВАСТОПОЛЬ; композицію, що символізує місто: 
вітрильне судно (угорі), під яким – один із символів 
міста – міст, побудований на початку ХХ ст., якірний 
хрест, корабельна гармата і піраміда з ядер (ліворуч), 
над якою – колони Херсонеса; унизу декоративні 
елементи у вигляді виноградних грон та листя.

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Номінал, грн 
5

Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий 
сплав, внутрішнє – нордік 

Маса, г
9,4

Діаметр, мм  
28,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
45 000

Гурт
Секторальне рифлення

Введено в обіг
26 грудня 2018 року

Місто Севастополь
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

1 ХХІІІ зимові Олімпійські ігри Спорт срібло  
(Ag 925) 10 гривень 10 сiчня 2018

2 ХХІІІ зимові Олімпійські ігри Спорт нейзильбер 2 гривнi 10 сiчня 2018

3 Олександр Шалімов Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 23 сiчня 2018

4 Леонід Жаботинський Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 23 сiчня 2018

5 Захисникам Донецького 
аеропорту 

Збройні Сили  
України

сплав на  
основі цинку 10 гривень 30 сiчня 2018

6 Любомир Гузар Видатні особистості 
України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 15 лютого 2018

7 Любомир Гузар Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 15 лютого 2018

8 Дельфін Фауна в пам`ятках 
культури України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 27 лютого 2018

9 Вепр Фауна в пам`ятках 
культури України 

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 27 лютого 2018

10 День українського 
добровольця 

Збройні Сили  
України

сплав на  
основі цинку 10 гривень 12 березня 2018

11
100 років утворення 
Товариства Червоного  
Хреста України 

Інші монети нейзильбер 5 гривень 29 березня 2018

12 Літак Ан-132 Літаки України срібло  
(Ag 925) 10 гривень 11 квiтня 2018

13 Літак Ан-132 Літаки України нейзильбер 5 гривень 11 квiтня 2018

14
100-річчя створення 
Українського військово-
морського флоту 

Збройні Сили  
України

сплав на  
основі цинку 10 гривень 18 квiтня 2018

15 Автономна  
Республіка Крим Області України

біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 25 квiтня 2018

16 Копання картоплі Інші монети срібло  
(Ag 925) 10 гривень 22 травня 2018

17 Марена дніпровська Флора і фауна  
України

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 5 червня 2018

Пам’ятні монети введені в обіг у 2018 році
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

18 Марена дніпровська Флора і фауна України нейзильбер 2 гривнi 5 червня 2018

19

100 років Кам`янець-
Подільському національному 
університету імені Івана 
Огієнка 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 20 червня 2018

20 Валентин Глушко Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 25 липня 2018

21
100 років Дніпровському 
національному університету 
імені Олеся Гончара 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 25 липня 2018

22
100-річчя Таврійського 
національного університету 
імені В. І. Вернадського 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 28 серпня 2018

23 Ольга Авілова Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 3 вересня 2018

24
`Серце віддаю дітям` (до 
100-річчя від дня народження 
В. О. Сухомлинського) 

Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 3 вересня 2018

25 100-річчя випуску перших 
поштових марок України Інші монети нейзильбер 5 гривень 25 вересня 2018

26

100 років Національній 
медичній академії 
післядипломної освіти  
імені П. Л. Шупика 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 1 жовтня 2018

27 100 років Національній 
академії наук України Інші монети срібло  

(Ag 925) 20 гривень 10 жовтня 2018

28 100 років Національній 
академії наук України Інші монети нейзильбер 5 гривень 10 жовтня 2018

29 ХІІ зимові Паралімпійські  
ігри Спорт нейзильбер 2 гривнi 18 жовтня 2018

30 100 років з часу створення 
Кобзарського хору Інші монети нейзильбер 5 гривень 18 жовтня 2018

31 Іван Нечуй-Левицький Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 6 листопада 2018

32 Ера миру Інші монети срібло  
(Ag 999) 5 гривень 14 листопада 2018

33 Ера змін Інші монети срібло  
(Ag 999) 5 гривень 14 листопада 2018

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ ВВЕДЕНІ В ОБІГ У 2018 РОЦІ
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

34 Ера технологій Інші монети срібло  
(Ag 999) 5 гривень 14 листопада 2018

35 Людина, час, простір Інші монети срібло  
(Ag 999) 5 гривень 14 листопада 2018

36 Меджибізька фортеця Пам'ятки архітектури 
України 

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 27 листопада 2018

37 Меджибізька фортеця Пам'ятки архітектури 
України нейзильбер 5 гривень 27 листопада 2018

38 Олексій Коломійченко Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 5 грудня 2018

39 До новорічних свят Інші монети нейзильбер 5 гривень 17 грудня 2018

40 Місто Київ Області України
біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 20 грудня 2018

41 Місто Севастополь Області України
біметалеві із 
недорогоцін-
них металів

5 гривень 26 грудня 2018

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ ВВЕДЕНІ В ОБІГ У 2018 РОЦІ



Пам’ятні монети, 
введені в обіг  

у 2019 році

Банкноти і монети України
164



2019

Банкноти і монети України
165

Богдан Ханенко

Пам’ятна монета присвячена представнику  
відомого козацько-старшинського роду, 
колекціонеру, меценату, підприємцю,  
громадському діячу, який мав авторитет  
у фінансових і промислових колах та був  
помітною постаттю в діловому і громадському  
житті Києва, – Богдану Івановичу Ханенку. 

Справою життя Богдана Ханенка стало 
колекціонування. Разом із дружиною Варварою 
Миколаївною він зробив значний внесок у культурну 
спадщину України – понад сорок років Богдан  
і Варвара Ханенки збирали унікальні твори світового 
мистецтва та стали фундаторами музею, що носить 
їхнє ім’я.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, по колу зазначено  
написи 2019 УКРАЇНА (угорі ліворуч), ДВІ ГРИВНІ 
(угорі праворуч), БОГДАН ХАНЕНКО 1849–1917 
(унизу); у центрі – на передньому плані портрет 
Богдана Ханенка, на другому плані ліворуч –  
Варвари Ханенко. Логотип Банкнотно-монетного 
двору розміщено на дзеркальному тлі праворуч.

На реверсі монети зображено композицію – руки,  
що символічно тримають стилізовану кольорову 
картину (використано тамподрук).

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художник
Марина Куц

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
17 січня 2019 року
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100 років Акту Злуки – соборності українських земель

Пам’ятна монета присвячена урочистому 
проголошенню акта про об’єднання Української 
Народної Республіки й Західноукраїнської Народної 
Республіки в єдину незалежну державу.

22 січня 1919 року в урочистій обстановці на 
Софійському майдані в Києві відбулася подія,  
що стала підсумком відповідного підготовчого 
процесу, – було проголошено Акт Злуки, акт 
об’єднання українських земель, у якому зазначалося, 
що віднині український народ, звільнений могутнім 
поривом власних сил, має змогу об’єднати зусилля 
всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну 
Українську державу на добро і щастя українського 
народу.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, під яким зазначено напис 
УКРАЇНА; у центрі на дзеркальному тлі – шрифтова 
композиція з абревіатур УНР/ЗУНР, літери яких 
декоровані характерними орнаментами; унизу  
на матовому тлі – номінал 5/ГРИВЕНЬ, по боках  
від якого зображено стилізований рослинний 

орнамент, рік карбування монети 2019 (унизу); 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України (праворуч на дзеркальному тлі).

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено 
фрагмент Акта Злуки: ОДНИНІ/ВОЄДИНО 
ЗЛИВАЮТЬСЯ/СТОЛІТТЯМ ОДІРВАНІ/ОДНА  
ВІД ОДНОЇ/ЧАСТИНИ ЄДИНОЇ УКРАЇНИ –/ 
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА/НАРОДНА РЕСПУБЛІКА/
(ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА/І УГОРСЬКА УКРАЇНА)/ 
І НАДДНІПРЯНСЬКА/ВЕЛИКА УКРАЇНА./
ЗДІЙСНИЛИСЬ/ВІКОВІЧНІ МРІЇ,/ЯКИМИ ЖИЛИ/ 
І ЗА ЯКІ УМИРАЛИ/КРАЩІ СИНИ/УКРАЇНИ.  
Латентним зображенням на тексті проглядається 
зображення тризуба. Ліворуч і праворуч від напису 
розміщено медальйони із зображеннями символів 
українських земель: лева – Західної України 
(ліворуч) та Архангела Михаїла – центральної 
України (праворуч), від яких угору йде стилізований 
рослинний орнамент у вигляді лаврових галузок, 
унизу – напис півколом 100 РОКІВ АКТУ ЗЛУКИ.

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

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
17 січня 2019 року

Художники
Володимир Таран, 
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов
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Кінь

Пам’ятна монета присвячена коню, зображення 
якого знаходимо на пам’ятках культури Київської 
Русі – однієї з блискучих сторінок історії культури 
нашого народу, що є невід’ємною частиною світової 
культурної спадщини.

На території сучасної України впродовж тисячоліть 
проживали племена й народи, які творили самобутню 
культуру, передаючи ї ї в спадок наступним 
поколінням. Вірування та релігії демонстрували 
шанобливе ставлення людей до природи, зокрема  
до тварин.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, напис УКРАЇНА, під яким 
зазначено рік карбування монети 2019 та номінал 
5/ГРИВЕНЬ; у центрі – позолочене** зображення 
фрагмента київського кам’яного рельєфу ХІ ст.  
із зображенням святого великомученика Євстафія 
Плакиди на тлі образу Георгія Побідоносця з ікони 
другої половини XV ст. (праворуч).

На реверсі монети ліворуч зображено голову коня, 
праворуч від якого на дзеркальному тлі розміщено 
вертикальний напис КІНЬ  (унизу) та фрагмент 
шиферної плити ХІ ст. із зображенням святих 
вершників, що топчуть змій.

СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 925 

Маса, г
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
33,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами*

Введено в обіг
26 лютого 2019 року

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.  

** Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0005 г.
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Замок Паланок

Пам’ятні монети присвячені давній історичній  
та військово-архітектурній пам’ятці, одній  
із найоригінальніших фортифікаційних споруд 
пізнього середньовіччя Центральної Європи.  
Замок споруджений на південному заході сучасного 
Мукачева на горі вулканічного походження на висоті 
188 м над рівнем моря і на 68 м вище центральної 
частини міста.

Упродовж століть він надійно захищав мешканців 
міста від ворогів. Тут перетиналися торговельні  
та військові стратегічні шляхи, що йшли з Півдня  
на Північ, із Заходу на Схід, для охорони яких і було 
закладено замок. За час свого існування твердиня  
не один раз перебудовувалася та вдосконалювалася.

На аверсі монет розміщено стилізоване зображення 
внутрішнього двору замку; угорі на тлі цегли 

вхідної брами – малий Державний Герб України, 
під яким напис УКРАЇНА; унизу: на тлі бруківки 
зазначено номінал (на монеті зі срібла 10, на монеті 
з нейзильберу 5), на дзеркальному тлі написи: 
ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2019.

На монеті з нейзильберу внизу праворуч – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України.

На реверсі монет розміщено: угорі – Замок Паланок, 
унизу – стилізоване відображення у воді старого 
замку (зображення зі стародавніх гравюр), у центрі – 
стилізоване зображення колодязя, в який кинули 
стародавню монету, від котрої розходяться круги 
води; ліворуч зазначено напис ЗАМОК, праворуч – 
ПАЛАНОК; по колу – кам’яна кладка, розділена 
ланцюгами. 

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко, 
Анатолій Демяненко

*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. 

Введено в обіг
26 лютого 2019 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 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
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Баран

Пам’ятна монета присвячена барану, зображення 
якого втілено на пам’ятках культури різних епох, 
створених завдяки таланту і праці багатьох тисяч 
безіменних майстрів.

На території сучасної України впродовж тисячоліть 
проживали племена й народи, які творили культуру, 
передаючи ї ї в спадок наступним поколінням  
і забезпечуючи цим безперервний прогресивний 
розвиток. Вірування та релігії демонстрували 
шанобливе ставлення людей до природи, зокрема  
до тварин.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, праворуч від якого 

напис УКРАЇНА, під ним номінал 5/ГРИВЕНЬ та рік 
карбування монети 2019; у центрі – позолочене 
зображення металевого рельєфу із зображенням 
голови барана** (Північне Причорномор’я), 
праворуч від якого зображено пам’ятки сарматської 
археологічної культури – дві керамічні посудини  
у вигляді баранів з могильника Нейзац, що в Криму. 

На реверсі монети ліворуч на дзеркальному тлі 
зображено голову барана, праворуч від якого  
на матовому тлі розміщено вертикальний напис 
БАРАН (унизу) та зображення опішнянського 
керамічного барана (Полтавщина).

СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
5

Meтал, проба
Срібло, 925 

Маса, г
15,55 (1/2 унції)

Діаметр, мм  
33,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами* 

Введено в обіг
14 березня 2019 року

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,  
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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Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
Монета номіналом 5 гривень

Пам’ятна монета присвячена події, яка є 
ствердженням великої історичної справедливості, 
гарантією духовної свободи нашого народу.

Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом 
Вселенського патріархату, офіційно затверджує 
канонічний автокефальний статус Православної 
церкви України як однієї з 15 помісних православних 
церков.

На аверсі монети у середині стилізованого хреста, 
утвореного орнаментальним декоративним 
фризом, на дзеркальному тлі розміщено: угорі – 
малий Державний Герб України, під яким напис 

УКРАЇНА; відбитки печаток Вселенського Патріарха 
Варфоломія (ліворуч) та Митрополита Київського 
і всієї України Епіфанія (праворуч), між якими 
позначення номіналу – 5, нижче напис – ГРИВЕНЬ, 
рік карбування монети –2019 та логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети на тлі бань Софійського  
собору зображено стилізований фрагмент Томосу, 
по обидва боки від центрального куполу собору 
зазначено дату надання Томосу 06.01 та 2019;  
по колу напис: НАДАННЯ ТОМОСУ ПРО 
АВТОКЕФАЛІЮ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ.

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

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.
75 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
25 березня 2019 року
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Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
Монета номіналом 20 гривень

Пам’ятна монета присвячена події, яка є 
ствердженням великої історичної справедливості, 
гарантією духовної свободи нашого народу.

Томос, текст якого ухвалено архієрейським  
синодом Вселенського патріархату, офіційно 
затверджує канонічний автокефальний статус 
Православної церкви України як однієї  
з 15 помісних православних церков.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА;  
на тлі стилізованого рукописного фрагмента  
Томосу – позолочені (локальна позолота**)  

відбитки печаток Вселенського Патріарха 
Варфоломія (ліворуч) та Митрополита Київського 
і всієї України Епіфанія (праворуч), під якими – рік 
карбування монети 2019 та номінал 20/ГРИВЕНЬ;  
по колу зазначено напис: “БЛАГОСЛОВЛЯЄМО  
ТА ПРОГОЛОШУЄМО ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ  
В УКРАЇНІ АВТОКЕФАЛЬНОЮ”.

На реверсі монети у центрі на матовому тлі 
зображено хрест, у центрі якого дата надання 
Томосу – 06.01/2019, по колу зазначено написи: 
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ (угорі) та 15-та 
У БЛАГОСЛОВЕННОМУ ХОРІ АВТОКЕФАЛЬНИХ 
ЦЕРКОВ (унизу).

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
Анатолій Демяненко

*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.  

**Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,001 г.

Номінал, грн 
20

Meтал, проба
Срібло, 925 

Маса, г
62,2 (2 унції)

Діаметр, мм  
50,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами* 

Введено в обіг
25 березня 2019 року
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Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
Монета номіналом 100 гривень

Пам’ятна монета присвячена події, яка є 
ствердженням великої історичної справедливості, 
гарантією духовної свободи нашого народу.

Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом 
Вселенського патріархату, офіційно затверджує 
канонічний автокефальний статус Православної 
церкви України як однієї з 15 помісних православних 
церков.

На аверсі монети розміщено: угорі – напис півколом: 
ВІД ХРЕЩЕННЯ ДО ТОМОСУ. ТИСЯЧОЛІТНІЙ ШЛЯХ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ; внизу – малий Державний 

Герб України та зазначено написи: УКРАЇНА/100/
ГРИВЕНЬ; у центрі на дзеркальному тлі абрису  
собору Святого Георгія у Стамбулі – бані 
Софійського собору в Києві, по обидва боки  
від центрального куполу якого – роки 988 та 2019.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
Вселенського Патріарха Варфоломія, який 
підписує Томос; півколом зазначено написи: 
“БЛАГОСЛОВЛЯЄМО ТА ПРОГОЛОШУЄМО 
ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ В УКРАЇНІ 
АВТОКЕФАЛЬНОЮ” (угорі) та ВСЕЛЕНСЬКИЙ 
ПАТРІАРХ/ВАРФОЛОМІЙ (унизу).

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко,  
Роман Чайковський

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Au 900, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,  
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України. 

Номінал, грн 
100

Meтал, проба
Золото, 900 

Маса, г
31,1 (1 унція)

Діаметр, мм  
32,0

Категорія якості карбування 
Пруф

Тираж, шт.
1 500

Гурт
Гладкий із заглибленими написами* 

Введено в обіг
25 березня 2019 року
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Холодний яр

Пам’ятна монета присвячена історичній місцевості, 
сповненій славними козацькими традиціями, у центрі 
якої розташована одна з ї ї окрас – Свято-Троїцький 
Мотронинський монастир.

Холодний Яр – реліктовий лісовий масив 
(Кам’янський район Черкаської області), де серед 
пам’яток природи найвідомішою є тисячолітній дуб, 
названий на честь Максима Залізняка. Ця територія 
зберегла багато археологічних пам’яток різних епох.

Саме з Холодного Яру навесні 1768 року почався 
соціальний та національно-визвольний рух 1768–1769 
років у Правобережній Україні – Коліївщина. 

У 1840-х роках тут побував Тарас Шевченко, 
який згадує про Холодний Яр у поетичних творах 
“Гайдамаки” та “Холодний Яр”.

У 1919–1922 роках під прапором Української 
Народної Республіки діяли повстанці Холодноярської 
республіки.

На аверсі монети в центрі на матовому колі 
розміщено малий Державний Герб України, над яким 
напис півколом УКРАЇНА, під гербом позначення 
номіналу 5 та на дзеркальному тлі зазначено 
вертикальний напис ГРИВЕНЬ, літери якого донизу 
розширюються, по обидва боки від напису – 
зображення стовбурів дерев; угорі на дзеркальному 
тлі – стилізований напис півколом – ХОЛОДНИЙ ЯР 
(сформований із гілок, жолудя, листя); унизу ліворуч – 
рік карбування монети 2019; логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(праворуч на дзеркальному тлі).

На реверсі монети розміщено композицію,  
що символізує реліктовий ліс: угорі і внизу, з ракурсу 
погляду людини вгору, зображено дерева, вершини 
яких тягнуться до жовто-зеленого кола (використано 
тамподрук) у центрі монети, що символізує листя 
та сонце; ліворуч і праворуч – коні з вершниками, 
які символізують визвольну боротьбу часів 
гайдамаччини та Холодноярської Республіки; унизу 
серед дерев – Троїцька церква Мотронинського 
монастиря.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

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 квітня 2019 року

Художник
Марина Куц

Скульптор
Анатолій Демяненко
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Панас Саксаганський

Пам’ятна монета присвячена видатному українському 
актору, режисеру, драматургу, педагогу, одному 
з корифеїв українського побутового театру – 
Саксаганському (Тобілевичу) Панасу Карповичу.

За своє творче життя Панас Карпович створив  
цілу галерею сценічних образів комедійного  
і драматичного репертуару, які стали класичними 
зразками акторської техніки й майстерності 
перевтілення: Копач (“Сто тисяч” І. Карпенка-Карого), 
Голохвостий (“За двома зайцями” М. Старицького), 
Карась (“Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-
Артемовського), Возний, Виборний (“Наталка 
Полтавка” І. Котляревського) та багато інших. 

Панас Саксаганський відомий не тільки як актор,  
а і як талановитий режисер, який започаткував 
систему попередньої роботи над роллю. Автор 
комедій “Лицеміри” (1908), “Шантрапа” (1913).

На аверсі монети розміщено: праворуч – малий 
Державний Герб України, під яким заначено 

вертикальний напис УКРАЇНА; у центрі – стилізовану 
композицію: на дзеркальному тлі – улюблене крісло 
П. Саксаганського, на якому лежить капелюх, ліворуч 
від крісла – дзеркальний абрис актора, який тримає 
в руці маску, праворуч – театральна завіса; унизу 
зазначено рік випуску та номінал монети 2019/2 
ГРИВНІ, під якими зображено логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено стилізовану 
композицію, яка символізує вислів актора: “Кожна 
людина хоче здаватися не тим, чим вона є. Я знаю 
добре це, а через те портрета свого я малювати  
не стану… Переживати і гірке й солодке, бачити  
і світло й темряву життя і не офарбувати все власним 
настроєм – не всякому дано…” (Панас Саксаганський 
“По шляху життя”): дзеркальний абрис актора,  
який у руці тримає маску з обличчям, що символізує 
його талант перевтілення; ліворуч – театральна 
завіса; праворуч – роки його життя 1859/1940  
та напис півколом ПАНАС САКСАГАНСЬКИЙ. 

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
14 травня 2019 року
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100 років Одеській кіностудії

Пам’ятна монета присвячена відомій українській 
кіностудії, за багаторічну історію якої створено 
велику кількість популярних фільмів.

Одеська кіностудія художніх фільмів організована 
у 1919 році на основі кількох приватних виробництв 
[“Мірограф” (1907), “Мізрах” (1914), кінофабрика  
К. Борисова та кінофабрика Д. Харитонова].  
На кіностудії свою творчу діяльність розпочав  
О. Довженко (фільми “Звенигора”, “Арсенал”), 
працював Л. Курбас (“Шведський сірник”), художник 
і режисер І. Кавалерідзе (“Злива”), відбулося творче 
становлення К. Муратової, тут працювали актори  
М. Заньковецька, Н. Ужвій, Г. Юра та багато інших.

Одеська кіностудія – улюблене місце творчості 
багатьох відомих режисерів. На кіностудії знято 
більше 300 фільмів, побудовано понад 1 500 
декорацій до популярних фільмів, серед яких: 
“В’язень замку Іф”, “Місце зустрічі змінити не можна”, 

“У пошуках капітана Гранта”, “Десять негренят”, 
“Зелений фургон”, “Д’Артаньян і три мушкетери”  
та інші відомі кінострічки.

На аверсі монети розміщено: ліворуч – малий 
Державний Герб України, над яким напис УКРАЇНА; 
під гербом на матовому тлі – будівля кіностудії, 
праворуч від якої – вертикальний напис П’ЯТЬ 
ГРИВЕНЬ; на тлі стилізованої кінострічки зазначено 
рік карбування монети 20/19 (у нуль вписано 
логотип кіностудії, навколо якого напис ОДЕСЬКА 
КІНОСТУДІЯ); логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (унизу).

На реверсі монети зображено: стилізований напис 
року заснування кіностудії 19/19; ліворуч унизу  
на матовому тлі – дзеркальний абрис ретро-
кінокамери; угорі праворуч на дзеркальному тлі – 
кінохлопавка (інструмент, який застосовують для 
синхронізації звуку та зображення під час зйомок).

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

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
14 травня 2019 року

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко,  
Анатолій Демяненко
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Мгарський Спасо-Преображенський монастир

Пам’ятні монети присвячені монастирю, який завжди 
відігравав важливу роль у духовному житті України.

Мгарський Спасо-Преображенський монастир 
засновано в 1619 році на мальовничому 
узвишші правого берега річки Сула поблизу 
села Мгар, неподалік від міста Лубни. 
Прикрасою монастирського комплексу є Спасо-
Преображенський собор – один із визначних зразків 
архітектури доби українського бароко, споруджений 
наприкінці ХVII ст. коштом гетьманів Івана 
Самойловича та Івана Мазепи. Храм вражає своєю 
ліпниною, що має виразний рослинний характер.

На аверсі монет розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, ліворуч від якого напис 

НАЦІОНАЛЬНИЙ, праворуч – БАНК УКРАЇНИ;  
на дзеркальному тлі – стилізовану композицію: 
фігури козака (ліворуч) та монаха (праворуч), 
фрагменти барокового ліплення (угорі та внизу);  
у центрі зазначено номінал: на монеті зі срібла – 10, 
на монеті з нейзильберу – 5, під номіналом написи: 
ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2019. На монеті  
з нейзильберу внизу праворуч – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет розміщено панорамну композицію 
ансамблю споруд монастиря; написи: МГАРСЬКИЙ 
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР  
(угорі по колу) та 400/РОКІВ (унизу); угорі ліворуч  
та внизу праворуч – декоративні барокові елементи  
з рослинним орнаментом.

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Художники
Олександр Кузьмін, 
Марія Скоблікова

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
Святослав Іваненко

*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.  

Введено в обіг
21 травня 2019 року

Номінал, грн
10 5

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 16,5

Діаметр, мм
38,6 35,0

Тираж, шт. 
2 500 40 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений
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Олексій Погорєлов

Пам’ятна монета присвячена видатному 
математикові, педагогу, інженеру-конструктору, 
академіку Національної академії наук України, 
заслуженому діячу науки і техніки України,  
лауреатові багатьох державних і наукових  
премій – Олексію Васильовичу Погорєлову.

Дослідження вченого дали змогу завершити 
розробку теорії повних нерегулярних опуклих 
поверхонь та заклали основу нелінійної  
геометричної теорії оболонок – найпоширеніших 
елементів сучасних конструкцій. 

Олексій Погорєлов – автор десятків монографій 
і підручників (зокрема оригінального шкільного 
підручника з геометрії та університетських 
підручників з аналітичної та диференціальної 
геометрії), більшість з яких перекладено  
англійською мовою.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, по обидва боки  
від якого написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ (ліворуч),  
БАНК УКРАЇНИ (праворуч); у центрі на дзеркальному 
тлі – стилізовану композицію: зображено гелікоїд 
(гвинтова поверхня), на тлі якого – полігональне 
наближення кривої та номінал 2, унизу зазначено 
напис ГРИВНІ та рік карбування монети 2019 
(ліворуч), логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
портрет Олексія Погорєлова, ліворуч від якого 
зображено абстрактну фігуру, що символізує 
топологічні дослідження математика в геометрії,  
та зазначено написи: ОЛЕКСІЙ/
ПОГОРЄЛОВ/1919–2002. 

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Олександр Кузьмін, 
Марія Скоблікова

Скульптори
Святослав Іваненко, 
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
03 червня 2019 року
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Орлан-білохвіст

Пам’ятні монети присвячені орлану-білохвосту – 
одному з найбільших представників хижих птахів 
Євразії, зникаючому виду (ряд – Соколоподібні, 
родина – Яструбові), уключеному до Червоної книги 
України та Європейського Червоного списку тварин  
і рослин, що перебувають під загрозою зникнення.

На аверсі монет у обрамленні вінка, утвореного  
із зображень окремих видів флори і фауни, 
розміщено малий Державний Герб України 
та написи: на монеті зі срібла – УКРАЇНА/10/
ГРИВЕНЬ/2019, на монеті з нейзильберу – 

УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2019 та логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зі срібла на дзеркальному тлі 
зображено орлана-білохвоста та написи півколом: 
ОРЛАН-БІЛОХВІСТ (угорі ліворуч), HALIAEETUS 
ALBICILLA (унизу); на монеті з нейзильберу – орлана-
білохвоста в польоті (кольорове зображення, 
використано тамподрук) та написи півколом:  
ОРЛАН-БІЛОХВІСТ (унизу), HALIAEETUS ALBICILLA 
(праворуч).

СЕРІЯ “ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ”

Художник
Володимир Дем’яненко

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.  

Введено в обіг
10 липня 2019 року

Номінал, грн
10 2

Meтал, проба
Срібло, 925 Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція) 12,8

Діаметр, мм
38,6 31,0

Тираж, шт. 
2 500 45 000

Категорія якості карбування

Пруф Спеціальний 
анциркулейтед

Гурт
Гладкий із 
заглибленими 
написами*

Рифлений
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Пантелеймон Куліш

Пам’ятна монета присвячена відомому письменнику, 
публіцисту, етнографу, історику, літературному 
критику, перекладачеві, громадському діячеві – 
Пантелеймону Олександровичу Кулішу.

П. Куліш – одна з найколоритніших постатей свого 
часу в українській літературі. Він автор фонетичного 
правопису, який став основою усистематизованого 
сучасного українського правопису, першого 
українського історичного роману (“Чорна рада”), 
батько українського художнього перекладу 
(перекладав твори Шекспіра, Байрона, Гейне, Ґете, 
Шиллера, першим переклав Біблію українською 
мовою). 

Проводив активну діяльність щодо формування 
в суспільній свідомості переконання про життєву 
необхідність розвитку національної літератури, 

української мови, без нормального функціонування 
якої на всіх рівнях поступ нації неможливий.

На аверсі монети розміщено: угорі ліворуч – малий 
Державний Герб України, під яким зазначено написи: 
УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2019 (ліворуч на дзеркальному 
тлі) та логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (унизу). Праворуч – 
вишитий рушник та цитата з Кулішевого листа до 
дружини Ганни Барвінок: “ЗОВСІМ/ІНША БУЛА Б РІЧ,/
ЯКБИ МИ ЄДИНИМИ/УСТАМИ І ЄДИНИМ/СЕРЦЕМ 
ТРУДИЛИСЬ/НАД ПРОБУДЖЕННЯМ/СУСПІЛЬНО-/
НАЦІОНАЛЬНОЇ/СВІДОМОСТІ/В УКРАЇНІ”. 

На реверсі монети зображено портрет П. Куліша, 
ліворуч від якого літери алфавіту, праворуч – роки 
його життя 1819/1897 та напис ПАНТЕЛЕЙМОН/КУЛІШ. 

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
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
22 липня 2019 року
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Пам’ятна монета присвячена події, яка ознаменувала 
тисячолітній шлях української церкви від створення 
до здобуття незалежності, – наданню Томосу  
про автокефалію Православної церкви України.

Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом 
Вселенського патріархату, офіційно затверджує 
канонічний автокефальний статус Православної 
церкви України як однієї з 15 помісних православних 
церков.

На аверсі монети розміщено: унизу – малий 
Державний Герб України (ліворуч), півколом  
написи: УКРАЇНА, рік карбування монети 2019  
та номінал П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ; у центрі – 
стилізована хрестоподібна композиція, увінчана  
позолоченим** відбитком печатки Вселенського 
Патріарха Варфоломія, довкола на позолочених** 
медальйонах зображені кафедральні собори  
помісних православних церков світу, поруч  

зазначені їхні назви: угорі –
КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКА,  
під нею – АЛЕКСАНДРІЙСЬКА, праворуч –
АНТІОХІЙСЬКА, під нею – ЄРУСАЛИМСЬКА 
(праворуч), під нею – РОСІЙСЬКА, ліворуч – 
СЕРБСЬКА, під нею – РУМУНСЬКА, унизу –
БОЛГАРСЬКА, ліворуч – ГРУЗИНСЬКА,  
над нею – КІПРСЬКА, ліворуч – ЕЛЛАДСЬКА,  
угорі – ПОЛЬСЬКА, над нею – АЛБАНСЬКА,  
праворуч – ЧЕСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ І СЛОВАЧЧИНИ,  
над нею – УКРАЇНСЬКА.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено 
Вселенського Патріарха Варфоломія (ліворуч),  
який передає сувій (Томос) Митрополиту Київському 
і всієї України Епіфанію (праворуч) та написи: 
15-ТА ЦЕРКВА У БЛАГОСЛОВЕННОМУ ХОРІ 
АВТОКЕФАЛЬНИХ ЦЕРКОВ (півколом угорі)  
та “СВЯТІША ЦЕРКВА УКРАЇНИ”/06.01.2019 (унизу).

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
50

Meтал, проба
Срібло, 999 

Маса, г
500,0

Діаметр, мм  
85,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
До 1 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами* 

Введено в обіг
22 липня 2019 року

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко,  
Роман Чайковський

*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 0,006 г.

Масштаб монети 1:2

Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
Монета номіналом 50 гривень
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1 000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого

Пам’ятна монета присвячена остаточному 
утвердженню на київському престолі (1019–1054) 
великого князя Ярослава Мудрого – державного 
діяча, за часів якого Київська Русь сягнула піку  
своєї могутності. 

Під рукою Ярослава Володимировича Київська 
держава укріпила та розширила свої кордони, 
зміцнила міжнародне становище, а культура Русі 
досягла найвищого розвитку.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України (ліворуч), під яким  

напис УКРАЇНА; номінал – 20/ГРИВЕНЬ (праворуч);  
на тлі абрису бань Софійського собору зображено 
макет реконструкції собору ХІ ст., під яким зображено 
стилізований сувій Руської правди, по обидва боки 
від сувою: позолочені** вірчий знак князя Ярослава 
Мудрого (ліворуч) та його печатка (праворуч);  
рік карбування монети 2019 (унизу ліворуч).

На реверсі монети зображено стилізований 
літописний фрагмент із мініатюрою та написи: 
ЯРОСЛАВ МУДРИЙ НА ПРЕСТОЛІ (угорі),  
1019 (унизу). 

СЕРІЯ “КНЯЖА УКРАЇНА”

Номінал, грн 
20

Meтал, проба
Срібло, 925

Маса, г
62,2 (2 унції)

Діаметр, мм  
50,0

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж, шт.
2 500

Гурт
Гладкий із заглибленими написами*

Введено в обіг
06 серпня 2019 року

Художник
Наталія Фандікова

Скульптор
Святослав Іваненко

*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.

**Монету виготовлено з використанням технології патинування, елемент оздоблення – локальна позолота (вміст золота в чистоті не менше ніж 0,008 г).
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Земля-годувальниця

Пам’ятна монета присвячена цінності і значенню 
землі-годувальниці, яка за всіх часів залишається 
джерелом життя і матеріальних благ. Давні традиції 
землеробства знайшли відображення в українській 
усній народній творчості: “Про землю піклуйся – 
золотим зерном милуйся”, “Чорна земля білий хліб 
родить”, “Земля – наша мати, всіх годує”.

На аверсі монети розміщено: на тлі рослинного 
орнаменту малий Державний Герб України, 
праворуч від нього – рік карбування монети 2019 
(угорі), під яким зображено стилізовану композицію 
фігури сіяча, який тримає кошик із золотим зерном 

(локальна позолота**), ліворуч від сіяча – 
вертикальні смуги, що символізують золоте зерно 
(локальна позолота**), і рілля та вертикальні написи:  
на золотому тлі – УКРАЇНА, на дзеркальному тлі – 
ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети розміщено стилізовану 
композицію, яку зображено з висоти пташиного 
польоту: на тлі рослинного орнаменту зображено 
орача, який править парою волів, запряжених у 
плуг. Ліворуч на дзеркальному тлі – вертикальний 
напис ЗЕМЛЯ/ГОДУВАЛЬНИЦЯ.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Номінал, грн 
10

Meтал, проба
Срібло, 925 

Маса, г
31,1 (1 унція)

Діаметр, мм  
38,6

Категорія якості карбування 
Пруф

Тираж, шт.
4 000

Гурт
Гладкий із заглибленими написами* 

Введено в обіг
20 серпня 2019 року

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Роман Чайковський,  
Святослав Іваненко

*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 0,003 г.
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175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка

Пам’ятна монета присвячена одному з найстаріших 
музичних навчальних закладів в Україні та Європі, 
який за результатами своєї діяльності здобув 
загальнодержавне та міжнародне визнання.

Виникнення та існування академії тісно пов’язані  
з діяльністю музичних навчальних закладів Львова, 
історія яких сягає ХІХ століття.

У музичній академії здобули освіту такі зірки  
музичної сцени, як С. Крушельницька, Д. Січинський,  
О. Мишуга, В. Барвінський, М. Скорик та багато  
інших відомих діячів української культури.

На аверсі монети розміщено стилізовану композицію: 
на тлі нотних рядків зображено музичний інструмент 
ліру, над якою – малий Державний Герб України, 
під ним написи: УКРАЇНА/2/ГРИВНІ; унизу – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України та рік карбування монети 2019.

На реверсі монети розміщено зображення будівлі 
академії, над яким – портрет композитора і педагога 
Миколи Лисенка, та зазначено написи: ЛЬВІВСЬКА 
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ  
М. В. ЛИСЕНКА (угорі півколом), 175/РОКІВ (унизу).

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Дем’яненко

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
05 вересня 2019 року
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Перший пуск ракети-носія “Зеніт-3SL”

Пам’ятна монета присвячена важливому етапу 
в історії розвитку вітчизняного та міжнародного 
ракетобудування – першому пуску ракети-носія 
“Зеніт-3SL” (розробка КБ “Південне”, виробник – 
ПІВДЕНМАШ) з плавучої платформи “Одіссей”, 
який відбувся 28 березня 1999 року й успішно 
продемонстрував пускові можливості ракетно-
космічного комплексу “Морський старт”.

Програма “Морський старт” – один із найцікавіших 
і революційних міжнародних космічних проєктів 
кінця XX століття, який уперше реалізував ідею 
використання морської платформи для здійснення 
космічних запусків із екваторіальної зони.  
Це дає змогу максимально використовувати ефект 
обертання Землі та виводити на орбіту вантаж 
більшої маси з меншими затратами палива.

Унікальність ракети-носія “Зеніт-3SL” полягає  
в ї ї екологічній чистоті, що є на сьогодні надзвичайно 
важливим.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; 
у центрі – стилізовану композицію, що символізує 
запуск ракети-носія “Зеніт-3SL”; унизу написи: 
номінал 5 ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2019; 
логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України (унизу праворуч).

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено 
стилізоване зображення плавучої платформи, 
ліворуч від якої корабель; по колу написи: 
ПРОГРАМА “МОРСЬКИЙ СТАРТ” (угорі) та ПЕРШИЙ 
ПУСК РАКЕТИ-НОСІЯ “ЗЕНІТ-3SL” (унизу).

СЕРІЯ “УКРАЇНА КОСМІЧНА”

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
19 вересня 2019 року

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов
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Іван Труш

Пам’ятна монета присвячена художнику, 
основоположнику реалістичного напряму  
в західноукраїнському живописі, мистецтвознавцю, 
літературно-художньому критику, видавцю  
Івану Івановичу Трушу.

Автор ліричних серій пейзажів, прижиттєвих 
портретів І. Франка, В. Стефаника, Л. Українки,  
І. Нечуя-Левицького, П. Житецького, М. Драгоманова, 
М. Лисенка та багатьох інших, Іван Труш створив 
також близько 250 великих полотен, серед яких 
картини: “Захід сонця в лісі”, “Дніпро біля Києва”, 
“Місячна ніч над морем”, “Могила Тараса Шевченка  
в Каневі” тощо.

Творчий доробок митця є дорогоцінним внеском  
в історію українського образотворчого мистецтва.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, праворуч від якого 
заначено написи: УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2019; ліворуч – 
стилізоване зображення фрагмента картини  
Івана Труша “Трембітарі”; праворуч унизу – 
факсиміле художника та логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети на дзеркальному тлі палітри  
з пензлями зображено портрет Івана Труша,  
ліворуч від якого написи: ІВАН/1869–1941/ТРУШ.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
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
09 жовтня 2019 року
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75 років визволення України

Пам’ятна монета присвячена вшануванню героїчного 
подвигу українського народу у Другій світовій війні, 
звільненню України від нацистських окупантів восени 
1944 року, пам’яті та примиренню воїнів, які віддали 
життя за Україну.

На аверсі монети розміщено: малий Державний 
Герб України, праворуч від якого вертикальні 
написи: УКРАЇНА та рік карбування монети 2019; 
на дзеркальному тлі – композицію, що символізує 
боротьбу за визволення Батьківщини: угорі – 
стилізоване зображення літака, під яким – абриси 

воїнів-захисників, стрілецьку зброю, танк;  
унизу на тлі пагорбів – номінал 5 ГРИВЕНЬ;  
ліворуч на дзеркальному тлі – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено: праворуч – 
стилізовані червоні пелюстки маку пам’яті  
(за мотивами символу пам’яті жертв війни автора  
С. Мішакіна), у центрі яких зазначено написи  
1944–/2019; ліворуч на рельєфному тлі – профіль 
чоловіка (дзеркальний), який тримає на руках  
дитину з лавровою гілкою.

СЕРІЯ “ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА”

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
22 жовтня 2019 року

Художник
Марина Куц

Скульптор
Анатолій Демяненко
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Казимир Малевич

Пам’ятна монета присвячена художнику, одному  
із засновників супрематизму, визначному теоретику 
авангардного мистецтва, педагогу – Казимиру 
Севериновичу Малевичу. 

Уродженець Києва, який початкову художню освіту 
здобув у Київській рисувальній школі М. Мурашка, 
Казимир Малевич став одним із найвпливовіших 
художників ХХ ст., викладав у мистецьких навчальних 
закладах Москви, Вітебська, Петербурга, Києва.

Його послідовниками стали українські та німецькі 
конструктивісти, американські мінімалісти, французькі 
абстракціоністи.

На аверсі монети розміщено: угорі на дзеркальному 
тлі – малий Державний Герб України, праворуч  
від якого зазначено напис УКРАЇНА, на матовому  
тлі – стилізований портрет Казимира Малевича,  
унизу – написи: 2 ГРИВНІ/2019; ліворуч  
під портретом – логотип Банкнотно-монетного  
двору Національного банку України.

На реверсі монети на матовому тлі стилізовано-
фактурно зображено художнє полотно, підготовлене 
до роботи, на тлі якого унизу зазначено напис 
КАЗИМИР/МАЛЕВИЧ та роки його життя 1879/1935.

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Святослав Іваненко, 
Роман Чайковський

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 листопада 2019 року
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100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України “Думка”

Пам’ятна монета присвячена колективу, який 
сформував потужні хорові традиції, власний 
виконавський стиль та репрезентує українське 
вокально-хорове мистецтво під час численних 
гастрольних турів.

Створена у 1919 році як Державна українська 
мандрівна капела (від початкових літер і походить 
назва), вона формує унікальний слов’янський 
варіант інтерпретації західноєвропейської класики, 
наповнений ліризму, краси тембрів, динамізму 
палітри.

Нині репертуар капели складається з музики 
для хорів a cappella (обробки народних пісень, 
західноєвропейська музика), вокально-симфонічної 
музики (Й. Бах, Л. Бетховен, Дж. Верді), а також  
творів сучасних українських композиторів  
(Є. Станкович, В. Сильвестров, Л. Дичко, М. Скорик).

На аверсі монети розміщено: малий Державний 
Герб України, праворуч від якого напис УКРАЇНА; 
стилізовану композицію: на дзеркальному тлі 
зображено квітки соняшника, одна з яких кольорова 
(використано тамподрук), між якими камертон  
та напис 100/РОКІВ, кольоровий логотип  
Національної заслуженої академічної капели  
України “Думка” (використано тамподрук),  
під яким номінал та рік карбування 5 ГРИВЕНЬ/2019, 
напис півколом НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА 
АКАДЕМІЧНА КАПЕЛА УКРАЇНИ; логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України 
(праворуч).

На реверсі монети розміщено: ліворуч – на матовому 
тлі нотний аркуш зі скрипковим ключем та написом 
угорі 1919/2019; на дзеркальному тлі – постаті 
виконавців, угорі та внизу – квітки соняшника.

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

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
05 листопада 2019 року

Художники
Олександр Кузьмін,  
Марія Скоблікова

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
Святослав Іваненко
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Набір пам’ятних монет “Яворівська забавка”

Пам’ятні монети, що входять до набору “Яворівська забавка”: 
“Коник”, “Пташка”, “Гультяї”, присвячені одному з унікальних 
явищ української культури – яворівській забавці.

Осередком виготовлення колоритних забавок із дерева, 
покликаних забавляти, бавити, заспокоювати, є місто  
Яворів Львівської області з прилеглими селами. Згадки  
про перші забавки датуються ХVІІ ст., відомими вони стали  
з ХVІІІ ст., а як окремий вид художньої обробки дерева – 
наприкінці ХІХ ст.

Більшість іграшок (деркачі, пташки, гультяї, візочки, 
тарахкальця, коники тощо) можуть рухатися та видавати 
звук, а прикрашають їх традиційним яворівським розписом 
у червоному, зеленому, жовтому та білому кольорах. Цей 
розпис, який ще називають “вербівкою” або “яворівкою”,  
має свої давні традиції.

Незважаючи на зовнішню простоту, забавка має дивну 
притягальну силу і є чимось більшим, ніж іграшка. Її наділяють 
властивостями оберега, а мистецтво створення передається  
з покоління в покоління.

На аверсі монети “Коник” в обрамленні стилізованих елементів 
яворівського розпису розміщено: малий Державний Герб 
України, під яким зазначено написи: УКРАЇНА/ДВІ ГРИВНІ/2019 
та зображення яворівського коника; унизу ліворуч позначення 
металу та його проби – Ag 925, праворуч – маси в чистоті –  
7,78 і логотип Банкнотно-монетного двору Національного 
банку України.

На реверсі монети “Коник” на дзеркальному тлі розміщено 
кольорове зображення дерев’яного яворівського коника 
(використано тамподрук) та написи: ЯВОРІВСЬКА ЗАБАВКА 
(угорі півколом), КОНИК (унизу ліворуч).

На аверсі монети “Пташка” в обрамленні стилізованих 
елементів яворівського розпису розміщено: малий Державний 
Герб України, під яким написи: УКРАЇНА/ДВІ ГРИВНІ/2019  
та зображення яворівської пташки; унизу ліворуч позначення 
металу та його проби – Ag 925, праворуч – маси в чистоті –7,78 
і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України.

На реверсі монети “Пташка” на дзеркальному тлі розміщено 
кольорове зображення дерев’яної яворівської пташки 
(використано тамподрук) та написи: ЯВОРІВСЬКА ЗАБАВКА 
(угорі півколом), ПТАШКА (унизу ліворуч).

На аверсі монети “Гультяї” в обрамленні стилізованих 
елементів яворівського розпису розміщено: малий Державний 
Герб України, під яким написи УКРАЇНА/ДВІ ГРИВНІ/2019, 
зображення яворівських гультяїв; унизу написи – Ag 925 
(ліворуч, позначення металу, його проби), 7,78 (праворуч, 
позначення маси в чистоті) і логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України.

На реверсі монети “Гультяї” на дзеркальному тлі розміщено 
кольорове зображення дерев’яних яворівських гультяїв 
(використано тамподрук) та написи: ЯВОРІВСЬКА ЗАБАВКА 
(угорі півколом), ГУЛЬТЯЇ (унизу праворуч).

СЕРІЯ “УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА”

Номінал кожної монети, грн 
2

Meтал, проба
Срібло, 925 

Маса кожної монети, г
7,78 (1/4 унції)

Діаметр кожної монети*, мм  
26,5

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж кожної монети, шт.
5 000

Гурт кожної монети
Гладкий  

Введено в обіг
20 листопада 2019 року

Художник
Любов Андрощук

Скульптор
Анатолій Демяненко

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

*Кожна монета має форму дев’ятикутника.
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Микола Лукаш

Пам’ятна монета присвячена 100-річчю  
від дня народження Миколи Лукаша – одного  
з найвидатніших перекладачів із феноменальним 
лінгвістичним обдаруванням і дивовижною  
ерудицією, який володів 18 мовами.  

Микола Олексійович Лукаш – лексикограф, 
літературознавець, якому був властивий пошук 
оригінальної української лексики, який із високою 
художньою досконалістю відтворив шедеври 
світової літератури та залишив велику і різноманітну 
спадщину.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий 
Державний Герб України, праворуч та ліворуч  
від якого зазначені цифри 2019, під гербом –  
напис УКРАЇНА; унизу – номінал 2 ₴, по обидва 

боки від якого зображено стилізовану композицію, 
що символізує книгу перекладів Миколи Лукаша: 
ліворуч на матовому тлі зазначені прізвища авторів 
англійського мовою: GOETHE/FLAUBERT/SCHILLER/
RILKE HEINE/CERVANTES/BURNS TUWIM/HUGO 
VERLAINE/BOCCACCIO/MICKIEWICZ, праворуч  
на дзеркальному тлі – прізвища авторів українською 
мовою: ҐЕТЕ/ФЛОБЕР/ШИЛЛЕР/ГЕЙНЕ  РІЛЬКЕ/
СЕРВАНТЕС/ТУВІМ БЕРНС/ВЕРЛЕН ГЮГО/
БОККАЧЧО/МІЦКЕВИЧ та логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України. 

На реверсі монети зображено портрет Миколи 
Лукаша, ліворуч від якого на дзеркальному  
тлі зазначено роки життя у два рядки 1919/1988; 
праворуч –вертикальні написи: МИКОЛА/ЛУКАШ. 

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
17 грудня 2019 року

Художники
Володимир Таран,  
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов
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Набір пам’ятних монет “Пектораль”

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Номінал кожної монети, грн 
10

Meтал, проба
Срібло, 999

Маса кожної монети, г
31,1 (1 унція)

Форма кожної монети 
Чотирикутна

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж кожної монети, шт.
До 4 000

Гурт кожної монети
Гладкий 

Введено в обіг
23 грудня 2019 року

Автор дизайну 
Наталія Фандікова

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Дем’яненко

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

Чотири пам’ятні монети, що входять до набору 
“Пектораль” присвячені унікальному шедевру 
стародавнього ювелірного мистецтва  
з незвичайними високохудожніми образами  
з життя та міфології скіфів – золотій нагрудній 
прикрасі скіфського царя, що датується  
IV ст. до н. е.

Пектораль, яка має місяцеподібну форму  
і складається з трьох ярусів: нижній – звірі,  
середній – квіти, верхній – люди, і донині викликає 
подив та захоплення детальністю зображень усіх 
елементів: вирізьблено кожен м’яз, ворсинку, 
складочку одягу тощо.

Знайдена 1971 року у скіфському кургані Товста 
Могила на Дніпропетровщині українським 
археологом Борисом Мозолевським пектораль 
стала символом елітної спадщини України  
світового значення.

На аверсі верхньої монети у складі ромба 
розміщено: угорі – малий Державний Герб України, 
ліворуч від якого напис УКРАЇНА, праворуч – рік 
карбування монети 2019, стилізований фрагмент 
центральної частини верхнього ярусу пекторалі – 
зображення чоловіка, який тримає шкуру тварини, 
позаду нього – горит, ліворуч від якого – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України, маса монети в чистоті 31,1 та позначення 
металу і проби Ag 999, унизу на тлі фрагмента 
рослинного орнаменту із середнього ярусу 
пекторалі – номінал 10/ГРИВЕНЬ.

На реверсі верхньої монети у складі ромба 
на дзеркальному тлі зображено стилізовану 
композицію: угорі – абрис кургану, між двома 
наконечниками-застібками у вигляді голів левів 
(локальна позолота*) – розетка, під якою написи: 
ЕЛЛІНО-СКІФСЬКЕ/МИСТЕЦТВО/IV СТ. ДО Н.Е., 
унизу – розетка.

*Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті у наборі не менше ніж 0,0034 г.

Верхня монета

Масштаб монет 1:2
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Набір пам’ятних монет “Пектораль”

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Номінал кожної монети, грн 
10

Meтал, проба
Срібло, 999

Маса кожної монети, г
31,1 (1 унція)

Форма кожної монети 
Чотирикутна

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж кожної монети, шт.
До 4 000

Гурт кожної монети
Гладкий 

Введено в обіг
23 грудня 2019 року

Автор дизайну 
Наталія Фандікова

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Дем’яненко

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

Чотири пам’ятні монети, що входять до набору 
“Пектораль” присвячені унікальному шедевру 
стародавнього ювелірного мистецтва  
з незвичайними високохудожніми образами  
з життя та міфології скіфів – золотій нагрудній 
прикрасі скіфського царя, що датується  
IV ст. до н. е.

Пектораль, яка має місяцеподібну форму  
і складається з трьох ярусів: нижній – звірі,  
середній – квіти, верхній – люди, і донині викликає 
подив та захоплення детальністю зображень усіх 
елементів: вирізьблено кожен м’яз, ворсинку, 
складочку одягу тощо.

Знайдена 1971 року у скіфському кургані Товста 
Могила на Дніпропетровщині українським 
археологом Борисом Мозолевським пектораль 
стала символом елітної спадщини України  
світового значення.

На аверсі правої монети у складі ромба розміщено: 
угорі – малий Державний Герб України, праворуч 
від якого напис УКРАЇНА, ліворуч – рік карбування 
монети 2019, фрагмент нижнього ярусу пекторалі – 
зображення сцени терзання левом кабана, ліворуч  
від якого – логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України, маса монети в чистоті 
31,1 та позначення металу і проби Ag 999, унизу  
на тлі фрагмента рослинного орнаменту  
із середнього ярусу пекторалі – номінал  
10/ГРИВЕНЬ.

На реверсі правої монети у складі ромба зображено 
стилізований триярусний фрагмент пекторалі 
(локальна позолота*), ліворуч від якого на матовому 
тлі, що символізує ґрунт, півколом розміщено 
написи: СКІФСЬКА/ЗОЛОТА ПЕКТОРАЛЬ/КУРГАН 
ТОВСТА МОГИЛА.

*Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті у наборі не менше ніж 0,0034 г.

Права монета

Масштаб монет 1:2
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Набір пам’ятних монет “Пектораль”

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Номінал кожної монети, грн 
10

Meтал, проба
Срібло, 999

Маса кожної монети, г
31,1 (1 унція)

Форма кожної монети 
Чотирикутна

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж кожної монети, шт.
До 4 000

Гурт кожної монети
Гладкий 

Введено в обіг
23 грудня 2019 року

Автор дизайну 
Наталія Фандікова

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Дем’яненко

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

Чотири пам’ятні монети, що входять до набору 
“Пектораль” присвячені унікальному шедевру 
стародавнього ювелірного мистецтва  
з незвичайними високохудожніми образами  
з життя та міфології скіфів – золотій нагрудній 
прикрасі скіфського царя, що датується  
IV ст. до н. е.

Пектораль, яка має місяцеподібну форму  
і складається з трьох ярусів: нижній – звірі,  
середній – квіти, верхній – люди, і донині викликає 
подив та захоплення детальністю зображень усіх 
елементів: вирізьблено кожен м’яз, ворсинку, 
складочку одягу тощо.

Знайдена 1971 року у скіфському кургані Товста 
Могила на Дніпропетровщині українським 
археологом Борисом Мозолевським пектораль 
стала символом елітної спадщини України  
світового значення.

На аверсі нижньої монети у складі ромба розміщено: 
угорі – малий Державний Герб України, ліворуч від 
якого напис УКРАЇНА, праворуч – рік карбування 
монети 2019, фрагмент нижнього ярусу пекторалі – 
зображення сцени терзання коня грифоном, 
під крилами якого ліворуч – логотип Банкнотно-
монетного двору Національного банку України, 
маса монети в чистоті 31,1 та позначення металу і 
проби Ag 999, унизу на тлі фрагмента рослинного 
орнаменту із середнього ярусу пекторалі – номінал 
10/ГРИВЕНЬ.

На реверсі нижньої монети у складі ромба 
зображено стилізований триярусний фрагмент 
пекторалі (локальна позолота*), під яким півколом 
на матовому тлі, що символізує ґрунт, розміщено 
написи: СКІФСЬКА/ЗОЛОТА ПЕКТОРАЛЬ/КУРГАН 
ТОВСТА МОГИЛА.

*Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті у наборі не менше ніж 0,0034 г.

Нижня монета

Масштаб монет 1:2
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Набір пам’ятних монет “Пектораль”

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Номінал кожної монети, грн 
10

Meтал, проба
Срібло, 999

Маса кожної монети, г
31,1 (1 унція)

Форма кожної монети 
Чотирикутна

Категорія якості карбування 
Спеціальний анциркулейтед

Тираж кожної монети, шт.
До 4 000

Гурт кожної монети
Гладкий 

Введено в обіг
23 грудня 2019 року

Автор дизайну 
Наталія Фандікова

Скульптори
Анатолій Демяненко, 
Володимир Дем’яненко

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов

Чотири пам’ятні монети, що входять до набору 
“Пектораль” присвячені унікальному шедевру 
стародавнього ювелірного мистецтва  
з незвичайними високохудожніми образами  
з життя та міфології скіфів – золотій нагрудній 
прикрасі скіфського царя, що датується  
IV ст. до н. е.

Пектораль, яка має місяцеподібну форму  
і складається з трьох ярусів: нижній – звірі,  
середній – квіти, верхній – люди, і донині викликає 
подив та захоплення детальністю зображень усіх 
елементів: вирізьблено кожен м’яз, ворсинку, 
складочку одягу тощо.

Знайдена 1971 року у скіфському кургані Товста 
Могила на Дніпропетровщині українським 
археологом Борисом Мозолевським пектораль 
стала символом елітної спадщини України  
світового значення.

На аверсі лівої монети у складі ромба розміщено: 
угорі – малий Державний Герб України, праворуч 
від якого напис УКРАЇНА, ліворуч – рік карбування 
монети 2019, фрагмент нижнього ярусу пекторалі – 
зображення леопарда, праворуч від якого – логотип 
Банкнотно-монетного двору Національного банку 
України, маса монети в чистоті 31,1 та позначення 
металу і проби Ag 999, унизу на тлі фрагмента 
рослинного орнаменту із середнього ярусу 
пекторалі – номінал 10/ГРИВЕНЬ.

На реверсі лівої монети у складі ромба зображено 
стилізований триярусний фрагмент пекторалі 
(локальна позолота*), праворуч від якого на 
матовому тлі, що символізує ґрунт, півколом 
розміщено написи: СКІФСЬКА/ЗОЛОТА  
ПЕКТОРАЛЬ/КУРГАН ТОВСТА МОГИЛА.

*Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті у наборі не менше ніж 0,0034 г.

Ліва монета

Масштаб монет 1:2
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На варті життя (присвячується військовим медикам)

Пам’ятна монета присвячена військовим медикам – 
людям, чия професія поєднує в собі медичні 
та військові знання, які самовіддано служать 
Батьківщині, щодня рятуючи життя ї ї захисників, 
здійснюють подвиг милосердя, мужності і стійкості.

На аверсі монети розміщено: ліворуч – малий 
Державний Герб України; угорі півколом зазначено 
напис УКРАЇНА; праворуч – рік карбування  
монети 2019; півколом унизу – номінал ДЕСЯТЬ 
ГРИВЕНЬ; у центрі – стилізовану композицію: 
полум’я, на тлі якого зображено хрест, символ 

медицини, навколо – камуфльовані уламки,  
що символізують драматизм війни; унизу  
між уламками – логотип Банкнотно-монетного  
двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізовану 
композицію: військовий медик надає допомогу 
пораненому бійцеві під час бойових дій,  
дзеркальні силуети гелікоптера та групи  
військових, які прямують до нього з ношами 
(ліворуч); унизу зазначено напис НА ВАРТІ  
ЖИТТЯ.

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
10

Meтал
Сплав на основі цинку 

Маса, г
12,4

Діаметр, мм  
30,0

Категорія якості карбування 
Анциркулейтед

Тираж, шт.
1 000 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
26 грудня 2019 року

Художник
Любов Андрощук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов
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Учасникам бойових дій на території інших держав

Пам’ятна монета присвячена українським військовим 
фахівцям – учасникам багатьох миротворчих місій.

З 1992 року в міжнародних миротворчих 
операціях узяли участь майже  40 000 українських 
військовослужбовців. Український бойовий резерв 
налічує майже 330 000 осіб, більшу частину  
якого становлять ветерани війни в Афганістані.  
До окремого ешелону ветеранів бойових  
дій належать військові фахівці з досвідом ведення 
миротворчих операцій у В’єтнамі, Сирії, Анголі, 
Мозамбіку, Єгипті та інших країнах.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб 
України, над яким напис УКРАЇНА; на дзеркальному 
тлі – стилізовану композицію: на тлі моделі Землі 
зображено континенти та зазначено номінал  
10/ГРИВЕНЬ (унизу); рік карбування монети 2019 
(ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України (праворуч);  
напис УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ 
ІНШИХ ДЕРЖАВ (угорі півколом).

На реверсі монети в обрамленні рослинного 
орнаменту, на дзеркальному тлі розміщено написи: 
ОБОВ’ЯЗОК/МУЖНІСТЬ/ПАМ’ЯТЬ.

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
10

Meтал
Сплав на основі цинку 

Маса, г
12,4

Діаметр, мм  
30,0

Категорія якості карбування 
Анциркулейтед

Тираж, шт.
1 000 000

Гурт
Рифлений 

Введено в обіг
26 грудня 2019 року

Художник
Наталія Фандікова

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
Святослав Іваненко

Програмне 
моделювання
Віталій Андріянов
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КрАЗ 6322 “Солдат”

Пам’ятна монета присвячена багатоцільовому 
повноприводному автомобілю, призначеному 
для транспортування особового складу, різних 
вантажів військових частин, підрозділів спеціального 
призначення і миротворчих сил ООН.

Автомобіль КрАЗ-6322 “Солдат” – базовий автомобіль 
Збройних Сил України, може використовуватися  
як баластний тягач для транспортування літаків  
на аеродромах, артилерійських систем тощо. Він має 
виняткові характеристики з прохідності, маневреності 
та швидкості в надскладних природно-кліматичних  
і дорожніх умовах.

На аверсі монети розміщено: праворуч  
на дзеркальному тлі – малий Державний Герб 
України, під яким зазначено напис УКРАЇНА;  
на матовому тлі – стилізоване креслення автомобіля 
в двох ракурсах, під яким зазначено номінал 10/
ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2019 (ліворуч 
на дзеркальному тлі); логотип Банкнотно-монетного 
двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети зображено автомобіль КрАЗ-6322 
“Солдат”, який рухається вгору, залишаючи слід шин; 
угорі напис КРАЗ-6322/“СОЛДАТ”.

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Номінал, грн 
10

Meтал
Сплав на основі цинку 

Маса, г
12,4

Діаметр, мм  
30,0

Категорія якості карбування 
Анциркулейтед

Тираж, шт.
1 000 000

Гурт
Рифлений

Введено в обіг
26 грудня 2019 року

Художник
Любов Андрощук

Скульптори
Володимир Атаманчук, 
Святослав Іваненко
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

1
100 років Акту Злуки – 
соборності українських  
земель 

Відродження 
української 
державності

нейзильбер 5 гривень 17 сiчня 2019

2 Богдан Ханенко Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 17 сiчня 2019

3 Кінь Фауна в пам`ятках 
культури України

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 26 лютого 2019

4 Замок Паланок Пам’ятки архітектури 
України

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 26 лютого 2019

5 Замок Паланок Пам’ятки архітектури 
України нейзильбер 5 гривень 26 лютого 2019

6 Баран Фауна в пам`ятках 
культури України

срібло  
(Ag 925) 5 гривень 14 березня 2019

7
Надання Томосу про 
автокефалію Православної 
церкви України 

Духовні  
скарби України нейзильбер 5 гривень 25 березня 2019

8
Надання Томосу про 
автокефалію Православної 
церкви України 

Духовні скарби  
України

срібло  
(Ag 925) 20 гривень 25 березня 2019

9
Надання Томосу про 
автокефалію Православної 
церкви України 

Духовні скарби  
України

золото  
(Au 900) 100 гривень 25 березня 2019

10 Холодний Яр Інші монети нейзильбер 5 гривень 15 квiтня 2019

11 Панас Саксаганський Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 14 травня 2019

12 100 років Одеській кіностудії Інші монети нейзильбер 5 гривень 14 травня 2019

13 Мгарський Спасо-
Преображенський монастир 

Пам’ятки архітектури 
України

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 21 травня 2019

14 Мгарський Спасо-
Преображенський монастир 

Пам’ятки архітектури 
України нейзильбер 5 гривень 21 травня 2019

15 Олексій Погорєлов Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 3 червня 2019

16 Орлан-білохвіст Флора і фауна  
України

срібло  
(Ag 925) 10 гривень 10 липня 2019

Пам’ятні монети введені в обіг у 2019 році
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

17 Орлан-білохвіст Флора і фауна  
України нейзильбер 2 гривнi 10 липня 2019

18 Пантелеймон Куліш Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 22 липня 2019

19
Надання Томосу про 
автокефалію Православної 
церкви України 

Духовні скарби  
України

срібло  
(Ag 999) 50 гривень 22 липня 2019

20
1000 років від початку 
правління київського князя 
Ярослава Мудрого 

Княжа Україна срібло  
(Ag 925) 20 гривень 6 серпня 2019

21 Земля-годувальниця Інші монети срібло  
(Ag 925) 10 гривень 20 серпня 2019

22

175 років з часу заснування 
Львівської національної 
музичної академії імені  
М.В. Лисенка 

Вищі навчальні  
заклади України нейзильбер 2 гривнi 5 вересня 2019

23 Перший пуск ракети-носія 
"Зеніт-3SL" Україна космічна нейзильбер 5 гривень 19 вересня 2019

24 Іван Труш Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 9 жовтня 2019 

25 75 років визволення України Друга світова війна нейзильбер 5 гривень 22 жовтня 2019 

26 Казимир Малевич Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 5 листопада 2019 

27

100 років з часу утворення 
Національної заслуженої 
академічної капели України 
"Думка" 

Інші монети нейзильбер 5 гривень 5 листопада 2019 

28 Гультяї Українська спадщина срібло 
(Ag 925) 2 гривнi 20 листопада 2019 

29 Коник Українська спадщина срібло 
(Ag 925) 2 гривнi 20 листопада 2019 

30 Пташка Українська спадщина срібло 
(Ag 925) 2 гривнi 20 листопада 2019 

31 Микола Лукаш Видатні особистості 
України нейзильбер 2 гривнi 17 грудня 2019 

32 Пектораль Духовні скарби  
України

срібло 
(Ag 999) 10 гривень 23 грудня 2019 

33 Пектораль Духовні скарби  
України

срібло 
(Ag 999) 10 гривень 23 грудня 2019 

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ ВВЕДЕНІ В ОБІГ У 2019 РОЦІ
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№ Найменування Серія Метал Номінал Дата введення в 
обіг

34 Пектораль Духовні скарби  
України

срібло 
(Ag 999) 10 гривень 23 грудня 2019 

35 Пектораль Духовні скарби  
України

срібло 
(Ag 999) 10 гривень 23 грудня 2019 

36 На варті життя (присвячується 
військовим медикам) 

Збройні Сили  
України

сплав на 
основі цинку 10 гривень 26 грудня 2019 

37 Учасникам бойових дій  
на території інших держав 

Збройні Сили  
України

сплав на 
основі цинку 10 гривень 26 грудня 2019 

38 КрАЗ-6322 "Солдат" Збройні Сили  
України

сплав на 
основі цинку 10 гривень 26 грудня 2019 

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ ВВЕДЕНІ В ОБІГ У 2019 РОЦІ
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Банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року

Номінал, грн
100

Введення в обіг
9 березня 2015 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.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ
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Характеристика захисних ознак

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому 
папері зі світло-оливковим відтінком, який відповідає 
переважаючому кольору зображень, що є на 
банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний  
знак, світлий елемент водяного знака, захисні стрічки 
та захисні волокна.

Водяні знаки (видимі під час розглядання  
банкноти проти світла): багатотоновий водяний  
знак – зображення, утворене внутрішньою 
структурою паперу в різних тонах, що повторює 
портретне зображення ТАРАСА ШЕВЧЕНКА; світлій 
елемент водяного знака – зображення цифрового  
позначення номіналу (розміщено вертикально  
в правій нижній частині багатотонового водяного 
знака).

Елемент SPARK – оптично-змінне зображення 
палітри, що має кінетичний ефект. При зміні 
кута нахилу банкноти на ділянках зображення 
спостерігаються поступові переходи від золотистого 
кольору до зеленого.

Захисна стрічка – повністю занурена в товщу 
паперу полімерна стрічка, на якій за допомогою 
збільшувального скла можна побачити зображення у 
прямому та перевернутому вигляді: “100 ГРН”,  
тризуб і підкреслене цифрове позначення номіналу 
“100”.

“Віконна” (частково введена в товщу паперу)  
захисна стрічка коричневого кольору з яскраво 
вираженим кінетичним ефектом. Стрічка містить 
зображення числового позначення номіналу та 
графічного знака гривні. При зміні кута нахилу 
банкноти змінюється напрямок руху фонового 
зображення стрічки.

Латентне зображення (цифрове позначення 
номіналу): цифри видно під час розглядання банкноти 
на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на 
світлому фоні – у разі розглядання банкноти з довгої 
сторони, світлі на темному фоні – у разі розглядання 
банкноти з короткої сторони.

Рельєфні елементи зображень – елементи 
зображень на лицьовому боці банкноти, які виконані 
спеціальним друком, шорсткість яких відчувається 
на дотик: елемент для людей з послабленим зором; 
фрагмент портрета; написи та зображення.

Наскрізний елемент – зображення цифрового 
позначення номіналу, всі елементи якого збігаються 
та доповнюють один одного під час розглядання 
банкноти проти світла.

Орловський друк – спеціальний вид друку,  
що забезпечує різкий перехід одного кольору  
в інший на елементах дизайну без їх розривів  
і зміщення.

Райдужний друк – спеціальний вид друку,  
що забезпечує поступовий перехід одного кольору  
в інший на елементах дизайну без їх розривів  
і зміщення.

Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна 
прочитати тільки за допомогою збільшувального скла.

Серійні номери виконані високим друком: 
горизонтальний номер – фарбою червоного кольору, 
вертикальний – виконаний шрифтом зі змінною 
висотою знаків фарбою чорного кольору.

Протикопіювальна сітка – зображення з тонких ліній 
різної геометричної форми, що під час копіювання 
або сканування банкноти відтворюється у вигляді 
“муару”.

З метою забезпечення готівкового обігу Національний банк України 17 грудня 2019 року ввів в обіг банкноту 
номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Якова Смолія  
та відображенням року виготовлення банкноти – “2019”.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ
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Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року

Номінал, грн
500

Введення в обіг
11 квітня 2016 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.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ
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Характеристика захисних ознак

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому 
папері із бежевим відтінком, який відповідає 
переважаючому кольору зображень, що є на 
банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний 
знак, світлий елемент водяного знака, захисні 
стрічки та захисні волокна.

Водяні знаки (видимі під час розглядання банкноти 
проти світла): багатотоновий водяний знак – 
зображення, утворене внутрішньою структурою 
паперу в різних тонах, що повторює портретне 
зображення Григорія Сковороди; світлий елемент 
водяного знака – зображення цифрового 
позначення номіналу (розміщено вертикально  
в правій нижній частині багатотонового водяного 
знака).

Елемент SPARK – оптично-змінне зображення 
розгорнутої книги, яке має кінетичний ефект.  
При зміні кута нахилу банкноти на ділянках 
зображення спостерігаються поступові переходи  
від зеленого кольору до синього.

Захисна стрічка – повністю занурена в товщу 
паперу полімерна стрічка, на якій за допомогою 
збільшувального скла можна побачити зображення 
у прямому та перевернутому вигляді: “500 ГРН”,  
тризуб і підкреслене цифрове позначення  
номіналу “500”.

“Віконна” (частково введена в товщу паперу) 
захисна стрічка темно-сірого кольору з яскраво 
вираженим кінетичним ефектом. Стрічка містить 
зображення числового позначення номіналу  
та графічного знака гривні. При зміні кута нахилу 
банкноти змінюється напрямок руху фонового 
зображення стрічки.

Латентне зображення (цифрове позначення 
номіналу): Цифри видно під час розглядання 
банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: 
темні на світлому фоні – у разі розглядання банкноти 
з довгої сторони, світлі на темному фоні – у разі 
розглядання банкноти з короткої сторони.

Рельєфні елементи зображень – елементи 
зображень на лицьовому боці банкноти, які виконані 
спеціальним друком, шорсткість яких відчувається 
на дотик: елемент для людей з послабленим зором; 
фрагмент портрета; написи та зображення.

Наскрізний елемент – зображення цифрового 
позначення номіналу, всі елементи якого збігаються 
та доповнюють один одного під час розглядання 
банкноти проти світла.

Орловський друк – спеціальний вид друку,  
що забезпечує різкий перехід одного кольору  
в інший на елементах дизайну без їх розривів  
і зміщення.

Райдужний друк – спеціальний вид друку,  
що забезпечує поступовий перехід одного кольору  
в інший на елементах дизайну без їх розривів  
і зміщення.

Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна 
прочитати тільки за допомогою збільшувального скла.

Серійні номери виконані високим друком: 
горизонтальний номер – фарбою червоного кольору, 
вертикальний – виконаний шрифтом зі змінною 
висотою знаків фарбою чорного кольору.

Протикопіювальна сітка – зображення з тонких ліній 
різної геометричної форми, що під час копіювання 
або сканування банкноти відтворюється у вигляді 
“муару”.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ

З метою забезпечення готівкового обігу Національний банк України 22 лютого 2019 року ввів в обіг банкноту 
номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Якова Смолія  
та відображенням року виготовлення банкноти – “2018”.
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Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень зразка 2016 року

Номінал, грн
20

Введення в обіг
01 вересня 2016 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 був побудований в 1900 році  
за проектом архітектора З. Горголевського.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ
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Характеристика захисних ознак

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому 
папері із світло-зеленим відтінком, який відповідає 
переважаючому кольору зображень, що є на 
банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний  
знак, світлий елемент водяного знака, захисні  
стрічки та захисні волокна.

Водяні знаки (видимі під час розглядання 
банкноти проти світла): багатотоновий водяний 
знак – зображення, утворене внутрішньою 
структурою паперу в різних тонах, що повторює 
портретне зображення Івана Франка; світлий 
елемент водяного знака – зображення цифрового 
позначення номіналу (розміщено горизонтально 
в правій нижній частині багатотонового водяного 
знака).

Елемент SPARK – оптично-змінне зображення 
композиції з числа “160” та напису “років від дня 
народження”, що має кінетичний ефект. При зміні 
кута нахилу банкноти на ділянках зображення 
спостерігаються поступові переходи від пурпурного 
кольору до золотисто-зеленого.

Захисна стрічка – повністю занурена в товщу 
паперу полімерна стрічка, на якій за допомогою 
збільшувального скла можна побачити зображення 
у прямому та перевернутому вигляді: “20 ГРН”, 
тризуб і цифрове позначення номіналу “20”  
у два рядки.

“Віконна” (частково введена в товщу паперу) 
захисна стрічка зеленого кольору з діагональними 
білими лініями та кінетичним ефектом,  
який проявляється при зміні кута нахилу  
банкноти.

Рельєфні елементи зображень – елементи 
зображень на лицьовому боці банкноти, які виконані 
спеціальним друком, шорсткість яких відчувається 
на дотик: елемент для людей з послабленим зором; 
фрагмент портрета; написи та зображення.

Латентне зображення (цифрове позначення 
номіналу): цифри видно під час розглядання банкноти 
на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на 
світлому фоні – у разі розглядання банкноти з довгої 
сторони, світлі на темному фоні – у разі розглядання 
банкноти з короткої сторони.

Наскрізний елемент – зображення цифрового 
позначення номіналу, всі елементи якого збігаються 
та доповнюють один одного під час розглядання 
банкноти проти світла.

Орловський друк – спеціальний вид друку,  
що забезпечує різкий перехід одного кольору  
в інший на елементах дизайну без їх розривів  
і зміщення.

Райдужний друк – спеціальний вид друку,  
що забезпечує поступовий перехід одного кольору  
в інший на елементах дизайну без їх розривів  
і зміщення.

Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна 
прочитати тільки за допомогою збільшувального скла.

Серійні номери виконані високим друком: 
горизонтальний номер – фарбою червоного кольору, 
вертикальний – виконаний шрифтом зі змінною 
висотою знаків фарбою чорного кольору.

Протикопіювальна сітка – зображення з тонких ліній 
різної геометричної форми, що під час копіювання 
або сканування банкноти відтворюється у вигляді 
“муару”.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ
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Банкнота номіналом 20 гривень зразка 2018 року

Номінал, грн
20

Введення в обіг
25 вересня 2018 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 був побудований в 1900 році  
за проектом архітектора З. Горголевського.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ
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Характеристика захисних ознак

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому 
папері із світло-зеленим відтінком, який відповідає 
переважаючому кольору зображень, що є на 
банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, 
світлий елемент водяного знака, захисну стрічку  
та захисні волокна.

Водяні знаки (видимі під час розглядання банкноти 
проти світла): багатотоновий водяний знак – 
зображення, утворене внутрішньою структурою 
паперу в різних тонах, що повторює портретне 
зображення Івана Франка; світлий елемент водяного 
знака – зображення цифрового позначення номіналу 
(розміщено вертикально в правій нижній частині 
багатотонового водяного знака).

Оптично-змінний елемент – стилізоване зображення 
квітки, яке розміщено праворуч від портрета 
Івана Франка. При зміні кута нахилу банкноти 
колір зображення квітки змінюється з малиново-
фіолетового на оливково-зелений.

Захисна стрічка – повністю занурена в товщу 
паперу полімерна стрічка, на якій за допомогою 
збільшувального скла можна побачити зображення у 
прямому та перевернутому вигляді: “20 ГРН”, тризуб  
і цифрове позначення номіналу “20” у два рядки.

Рельєфні елементи зображень – елементи 
зображень на лицьовому боці банкноти, які виконані 
спеціальним друком, шорсткість яких відчувається 
на дотик: елемент для людей з послабленим зором; 
фрагмент портрета; написи та зображення.

Латентне зображення (цифрове позначення 
номіналу): цифри видно під час розглядання банкноти 
на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на 
світлому фоні – у разі розглядання банкноти з довгої 
сторони, світлі на темному фоні – у разі розглядання 
банкноти з короткої сторони.

Наскрізний елемент – зображення цифрового 
позначення номіналу, всі елементи якого збігаються 
та доповнюють один одного під час розглядання 
банкноти проти світла.

Орловський друк – спеціальний вид друку,  
що забезпечує різкий перехід одного кольору  
в інший на елементах дизайну без їх розривів  
і зміщення.

Райдужний друк – спеціальний вид друку,  
що забезпечує поступовий перехід одного кольору  
в інший на елементах дизайну без їх розривів  
і зміщення.

Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна 
прочитати тільки за допомогою збільшувального 
скла.

Серійні номери виконані високим друком: 
горизонтальний номер – фарбою червоного кольору, 
вертикальний – виконаний шрифтом зі змінною 
висотою знаків фарбою чорного кольору.

Протикопіювальна сітка – зображення з тонких ліній 
різної геометричної форми, що під час копіювання 
або сканування банкноти відтворюється у вигляді 
“муару”.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ
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Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року

Номінал, грн
1000

Введення в обіг
25 жовтня 2019 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 проектом архітектора Олександра Беретті,  
у 1892 році ї ї перебудували, додавши третій поверх. Фасад 
прикрашено рустуванням і аттиком із чавунною решіткою.  
Будинок переданий Академії наук у 1918 році.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ
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Характеристика захисних ознак

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому 
папері із блакитним відтінком, який відповідає 
переважаючому кольору зображень, що є на 
банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, 
світлий елемент водяного знака, захисні стрічки  
та захисні волокна.

Водяні знаки (видимі під час розглядання банкноти 
проти світла): багатотоновий водяний знак – 
зображення, утворене внутрішньою структурою 
паперу в різних тонах, що повторює портретне 
зображення Володимира Вернадського; світлий 
елемент водяного знака – зображення цифрового 
позначення номіналу (розміщено горизонтально 
в правій нижній частині багатотонового водяного 
знака).

Елемент SPARK (оптично-змінне зображення) – 
композиція зі стилізованих зображень фрагментів 
кристалічної решітки та рослинного орнаменту, що 
має кінетичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти 
на ділянках зображення спостерігаються поступові 
переходи від золотистого кольору до нефритового.

Захисна стрічка – повністю занурена в товщу 
паперу полімерна стрічка, на якій за допомогою 
збільшувального скла можна побачити зображення 
у прямому та перевернутому вигляді: “1000 ГРН”, 
тризуб і підкресленого цифрового позначення 
номіналу “1000”.

“Віконна” (частково введена в товщу паперу) 
захисна стрічка пурпурного кольору з яскраво 
вираженим кінетичним ефектом. Стрічка містить 
зображення числового позначення номіналу та 
малого Державного Герба України. При зміні кута 
нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового 
зображення стрічки.

Латентне зображення (цифрове позначення 
номіналу): Цифри видно під час розглядання 
банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: 
темні на світлому фоні – у разі розглядання банкноти 
з довгої сторони, світлі на темному фоні – у разі 
розглядання банкноти з короткої сторони.

Рельєфні елементи зображень – елементи 
зображень на лицьовому боці банкноти, які виконані 
спеціальним друком, шорсткість яких відчувається 
на дотик: елемент для людей з послабленим зором; 
фрагмент портрета; написи та зображення.

Наскрізний елемент – зображення цифрового 
позначення номіналу, всі елементи якого збігаються 
та доповнюють один одного під час розглядання 
банкноти проти світла.

Орловський друк – спеціальний вид друку,  
що забезпечує різкий перехід одного кольору  
в інший на елементах дизайну без їх розривів  
і зміщення.

Райдужний друк – спеціальний вид друку,  
що забезпечує поступовий перехід одного кольору  
в інший на елементах дизайну без їх розривів  
і зміщення.

Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна 
прочитати тільки за допомогою збільшувального 
скла.

Серійні номери виконані високим друком: 
горизонтальний номер – фарбою червоного кольору, 
вертикальний – виконаний шрифтом зі змінною 
висотою знаків фарбою чорного кольору.

Протикопіювальна сітка – зображення з тонких ліній 
різної геометричної форми, що під час копіювання 
або сканування банкноти відтворюється у вигляді 
“муару”.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ
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Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року

Номінал, грн
50

Введення в обіг
20 грудня 2019 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 проектом київського архітектора П. Альошина. Тут ухвалювала 
доленосні Універсали Центральна Рада – перший національний 
уряд України.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ
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Характеристика захисних ознак

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому 
папері із світло-фіолетовим відтінком, який відповідає 
переважаючому кольору зображень, що є на 
банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, 
світлий елемент водяного знака, захисну стрічку  
та захисні волокна.

Водяні знаки (видимі під час розглядання банкноти 
проти світла): багатотоновий водяний знак – 
зображення, утворене внутрішньою структурою 
паперу в різних тонах, що повторює портретне 
зображення Михайла Грушевського; світлий елемент 
водяного знака – зображення цифрового позначення 
номіналу (розміщено вертикально в правій нижній 
частині багатотонового водяного знака).

Захисна стрічка – повністю занурена в товщу 
паперу полімерна стрічка, на якій за допомогою 
збільшувального скла можна побачити зображення у 
прямому та перевернутому вигляді: “50 ГРН”, тризуб  
і підкреслене цифрове позначення номіналу “50”.

Оптично-змінний елемент – стилізоване зображення 
прапора, яке розміщено праворуч від портрета 
Михайла Грушевського. При зміні кута нахилу 
банкноти колір зображення змінюється з малиново-
фіолетового на оливково-зелений.

Рельєфні елементи зображень – елементи 
зображень на лицьовому боці банкноти, які виконані 
спеціальним друком, шорсткість яких відчувається 
на дотик: елемент для людей з послабленим зором; 
фрагмент портрета; написи та зображення.

Латентне зображення (цифрове позначення 
номіналу): цифри видимі при розгляданні банкноти 
на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на 
світлому фоні – при розгляданні банкноти з довгої 
сторони, світлі на темному фоні – при розгляданні 
банкноти з короткої сторони.

Наскрізний елемент – зображення цифрового 
позначення номіналу, всі елементи якого збігаються 
та доповнюють один одного під час розглядання 
банкноти проти світла.

Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна 
прочитати тільки за допомогою збільшувального 
скла.

Орловський друк – спеціальний вид друку,  
що забезпечує різкий перехід одного кольору  
в інший на елементах дизайну без їх розривів  
і зміщення.

Райдужний друк – спеціальний вид друку,  
що забезпечує поступовий перехід одного кольору  
в інший на елементах дизайну без їх розривів  
і зміщення.

Серійні номери виконані високим друком: 
горизонтальний номер – фарбою червоного кольору, 
вертикальний номер – шрифтом зі змінною висотою 
знаків фарбою чорного кольору.

Протикопіювальна сітка – зображення з тонких ліній 
різної геометричної форми, що під час копіювання 
або сканування банкноти відтворюється у вигляді 
муару.

БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ



Банкноти гривні зразків 
2003–2007 років,  
що введені в обіг  
у 2015–2019 роках
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Банкноти гривні зразків 2003–2007 років, що введені в обіг Національним банком України  
у 2015–2019 роках

Зображення банкноти Особливості випуску
Позначення року 
виготовлення  
банкноти

Дата введення  
в обіг

БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 5 ГРИВЕНЬ ЗРАЗКА 2004 РОКУ

факсимільний підпис 
Голови Національного 
банку України – Валерії 
Гонтаревої

“2015” 01 липня 2015

БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 10 ГРИВЕНЬ ЗРАЗКА 2006 РОКУ

факсимільний підпис 
Голови Національного 
банку України – Валерії 
Гонтаревої

“2015” 11 квітня 2016

БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 20 ГРИВЕНЬ ЗРАЗКА 2003 РОКУ

факсимільний підпис 
Голови Національного 
банку України – Валерії 
Гонтаревої

“2016” 26 серпня 2016

БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 50 ГРИВЕНЬ ЗРАЗКА 2004 РОКУ

факсимільний підпис 
Голови Національного 
банку України – Валерії 
Гонтаревої

“2014” 01 липня 2015

БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 500 ГРИВЕНЬ ЗРАЗКА 2006 РОКУ

факсимільний підпис 
Голови Національного 
банку України – Валерії 
Гонтаревої

“2015” 01 листопада 2015



Обігові та розмінні  
монети, що поповнили 

готівково-грошовий обіг  
у 2015–2019 роках
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1 гривня зразка 2015 року

1 гривня зразка 2018 року

На лицьовому боцi (аверсі) зображено: угорі –  
малий Державний Герб України, унизу – рік 
карбування – 2015, в обрамленні давньоруського 
орнаменту в три рядки написи: УКРАЇНА/1/ГРИВНЯ, 
а також логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На зворотному боцi (реверсі) розміщено стилізовану 
композицію: солдатська каска та квітки маку – 
символи пам`яті, ліворуч напис 1945, праворуч – 2015; 
трикутники, що символізують полум`я свічок, угорі 
напис півколом «70 РОКІВ ПЕРЕМОГИ».

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 – 2018.

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

ОБІГОВІ МОНЕТИ, ЩО ПОПОВНИЛИ ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБІГ У 2015–2019 РОКАХ

Meтал
Алюмінієва бронза 

Meтал
Низьковуглецева сталь  
з гальванопокриттям нікелем 

Маса, г
6,8

Маса, г
3,3

Діаметр, мм  
26,0

Діаметр, мм  
18,9

Товщина монети, мм 
1,85

Товщина монети, мм 
1,7

Гурт
Напис

Гурт
Рифлений
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2 гривні зразка 2018 року

5 гривень зразка 2018 року

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 – 2018.

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

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 – 2018.

На зворотному боцi (реверсі) розміщено зображення 
гетьмана України Богдана Хмельницького  
та круговий напис «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ».

ОБІГОВІ МОНЕТИ, ЩО ПОПОВНИЛИ ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБІГ У 2015–2019 РОКАХ

Meтал
Цинковий сплав  
з покриттям нікелем 

Маса, г
5,2

Діаметр, мм  
22,1

Товщина монети, мм 
2,1

Гурт
Секторальне рифлення

Meтал
Низьковуглецева сталь  
з гальванопокриттям нікелем

Маса, г
4,0

Діаметр, мм  
20,2

Товщина монети, мм 
1,8

Гурт
Рифлений
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5 копійок

Не є засобом платежу з 01 жовтня 2019 року

РОЗМІННІ МОНЕТИ, ЩО ПОПОВНИЛИ ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБІГ У 2015–2019 РОКАХ

10 копійок

На лицьовому боцi (аверсі) розміщено зображення 
малого Державного герба України, обрамленого  
з обох бокiв орнаментом iз двох дубових листкiв  
i двох колоскiв. Із кожного колоска вертикально 
вгору виходить по три остюки. Над гербом –  
напис УКРАЇНА, пiд гербом – рiк карбування 
монети та логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На зворотному боцi (реверсі) у центрi розмiщено 
цифрове позначення номiналу, пiд ним – напис: 
КОПIЙОК. Верхнiй рiвень лiтер назви номiналу – 
горизонтальний, нижнiй має форму вигнутої донизу 
дуги. Номiнал обрамлено стилiзованим вiнком  
із листя та ягiд.

По периметру лицьовий та зворотний боки монети 
обрамленi суцiльним опуклим кантом.

Meтал
Низьковуглецева сталь  
з гальванопокриттям латунню 

Маса, г
1,7

Діаметр, мм  
16,3

Товщина монети, мм 
1,25

Гурт
Рифлений

Meтал
Нержавіюча сталь 

Маса, г
4,3

Діаметр, мм  
24,0

Товщина монети, мм 
1,5

Гурт
Рифлений
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25 копійок

50 копійок

На лицьовому боцi (аверсі) розміщено зображення 
малого Державного герба України, обрамленого з 
обох бокiв орнаментом iз двох дубових листкiв i двох 
колоскiв. Із кожного колоска вертикально вгору 
виходить по три остюки. Над гербом –  
напис УКРАЇНА, пiд гербом – рiк карбування 
монети та логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На зворотному боцi (реверсі) у центрi розмiщено 
цифрове позначення номiналу, пiд ним – напис: 
КОПIЙОК. Верхнiй рiвень лiтер назви номiналу – 
горизонтальний, нижнiй має форму вигнутої донизу 
дуги. Номiнал обрамлено стилiзованим вiнком  
із листя та ягiд.

По периметру лицьовий та зворотний боки монети 
обрамленi суцiльним опуклим кантом.

Meтал
Низьковуглецева сталь  
з гальванопокриттям латунню

Маса, г
4,2

Діаметр, мм  
23,0

Товщина монети, мм 
1,55

Гурт
Секторальне рифлення

Meтал
Низьковуглецева сталь  
з гальванопокриттям латунню

Маса, г
2,9

Діаметр, мм  
20,8

Товщина монети, мм 
1,35

Гурт
Секторальне рифлення

РОЗМІННІ МОНЕТИ, ЩО ПОПОВНИЛИ ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБІГ У 2015–2019 РОКАХ



Хронологія 
пам’ятних монет, 
введених в обіг  

у 2015–2019 роках
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№ Найменування Метал Номінал Дата введення в обіг

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

1 Галшка Гулевичівна нейзильбер 2 гривнi 27 сiчня 2015

2 Михайло Вербицький нейзильбер 2 гривнi 4 березня 2015

3 Яків Гніздовський нейзильбер 2 гривнi 31 березня 2015

4 Петро Прокопович нейзильбер 2 гривнi 8 липня 2015

5 Андрей Шептицький нейзильбер 2 гривнi 15 липня 2015

6 Олександр Мурашко нейзильбер 2 гривнi 2 вересня 2015

7 Іван Карпенко-Карий нейзильбер 2 гривнi 14 вересня 2015

8 Софія Русова нейзильбер 2 гривнi 18 лютого 2016

9 Іван Миколайчук нейзильбер 2 гривнi 15 червня 2016

10 Михайло Грушевський нейзильбер 2 гривнi 26 вересня 2016

11 Богдан Ступка нейзильбер 2 гривнi 19 грудня 2016

12 Тетяна Яблонська нейзильбер 2 гривнi 21 лютого 2017

13 Микола Костомаров нейзильбер 2 гривнi 20 квiтня 2017

14 Йосиф Сліпий нейзильбер 2 гривнi 20 червня 2017

15 Михайло Петренко нейзильбер 2 гривнi 11 липня 2017

16 Іван Айвазовський нейзильбер 2 гривнi 11 липня 2017

17 Василь Ремесло нейзильбер 2 гривнi 4 вересня 2017

18 Олександр Архипенко нейзильбер 2 гривнi 9 листопада 2017

19 Олександр Шалімов нейзильбер 2 гривнi 23 сiчня 2018

20 Леонід Жаботинський нейзильбер 2 гривнi 23 сiчня 2018

21 Любомир Гузар срібло (Ag 925) 5 гривень 15 лютого 2018

22 Любомир Гузар нейзильбер 2 гривнi 15 лютого 2018

23 Валентин Глушко нейзильбер 2 гривнi 25 липня 2018

24
Серце віддаю дітям (до 100-річчя  
від дня народження  
В. О. Сухомлинського) 

нейзильбер 2 гривнi 3 вересня 2018

Хронологія пам’ятних монет, введених в обіг Національним банком України у 2015–2019 роках, 
за тематичними серіями



Банкноти і монети України
223

№ Найменування Метал Номінал Дата введення в обіг

25 Ольга Авілова нейзильбер 2 гривнi 3 вересня 2018

26 Іван Нечуй-Левицький нейзильбер 2 гривнi 6 листопада 2018

27 Олексій Коломійченко нейзильбер 2 гривнi 5 грудня 2018

28 Богдан Ханенко нейзильбер 2 гривнi 17 сiчня 2019

29 Панас Саксаганський нейзильбер 2 гривнi 14 травня 2019

30 Олексій Погорєлов нейзильбер 2 гривнi 3 червня 2019

31 Пантелеймон Куліш нейзильбер 2 гривнi 22 липня 2019

32 Іван Труш нейзильбер 2 гривнi 9 жовтня 2019 

33 Казимир Малевич нейзильбер 2 гривнi 5 листопада 2019 

34 Микола Лукаш нейзильбер 2 гривнi 17 грудня 2019 

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

35 150 років Одеському національному 
університету імені І. І. Мечникова срібло (Ag 925) 5 гривень 28 квiтня 2015

36 150 років Одеському національному 
університету імені І. І. Мечникова нейзильбер 2 гривнi 28 квiтня 2015

37 400 років Національному університету 
`Києво-Могилянська академія` срібло (Ag 925) 5 гривень 15 вересня 2015

38 400 років Національному університету 
`Києво-Могилянська академія` нейзильбер 2 гривнi 15 вересня 2015

39
100 років Національному університету 
водного господарства та 
природокористування (м. Рівне) 

нейзильбер 2 гривнi 29 жовтня 2015

40
50 років Тернопільському 
національному економічному 
університету 

срібло (Ag 925) 5 гривень 23 червня 2016

41
50 років Тернопільському 
національному економічному 
університету 

нейзильбер 2 гривнi 23 червня 2016

42
200 років Харківському  
національному аграрному  
університету імені В. В. Докучаєва 

нейзильбер 2 гривнi 1 вересня 2016

43
70 років Київському національному 
торговельно-економічному 
університету 

срібло (Ag 925) 5 гривень 30 вересня 2016

ХРОНОЛОГІЯ ПАМ’ЯТНИХ МОНЕТ, ВВЕДЕНИХ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ, ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕРІЯМИ
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44
70 років Київському національному 
торговельно-економічному 
університету 

нейзильбер 2 гривнi 30 вересня 2016

45 200 років Львівському торговельно-
економічному університету нейзильбер 2 гривнi 12 грудня 2016

46
200 років Південноукраїнському 
національному педагогічному 
університету ім. К. Д. Ушинського 

нейзильбер 2 гривнi 11 травня 2017

47 100 років Херсонському державному 
університету нейзильбер 2 гривнi 24 жовтня 2017

48
100 років Національній академії 
образотворчого мистецтва  
і архітектури 

срібло (Ag 925) 5 гривень 7 грудня 2017

49
100 років Національній академії 
образотворчого мистецтва  
і архітектури 

нейзильбер 2 гривнi 7 грудня 2017

50
100 років Кам`янець-Подільському 
національному університету  
імені Івана Огієнка 

нейзильбер 2 гривнi 20 червня 2018

51
100 років Дніпровському 
національному університету  
імені Олеся Гончара 

нейзильбер 2 гривнi 25 липня 2018

52 100-річчя Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського нейзильбер 2 гривнi 28 серпня 2018

53
100 років Національній медичній 
академії післядипломної освіти  
імені П. Л. Шупика 

нейзильбер 2 гривнi 1 жовтня 2018

54
175 років з часу заснування Львівської 
національної музичної академії  
імені М.В. Лисенка 

нейзильбер 2 гривнi 5 вересня 2019

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

55 20 років Конституції України срібло (Ag 925) 5 гривень 20 червня 2016

56 20 років Конституції України нейзильбер 2 гривнi 20 червня 2016

57 Київська Русь нейзильбер 5 гривень 17 серпня 2016

58 Галицьке королівство нейзильбер 5 гривень 17 серпня 2016

59 Козацька держава нейзильбер 5 гривень 17 серпня 2016

60 25 років незалежності України нейзильбер 5 гривень 17 серпня 2016

ХРОНОЛОГІЯ ПАМ’ЯТНИХ МОНЕТ, ВВЕДЕНИХ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ, ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕРІЯМИ
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61 25 років незалежності України золото (Au 900) 250 гривень 17 серпня 2016

62 25 років незалежності України срібло (Ag 925) 20 гривень 17 серпня 2016

63 До 100-річчя подій Української  
революції 1917–1921 років нейзильбер 5 гривень 22 березня 2017

64 100 років Акту Злуки – соборності 
українських земель нейзильбер 5 гривень 17 сiчня 2019

СЕРІЯ “ГЕРОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ”

65 Богдан Хмельницький срібло (Ag 999) 10 гривень 24 грудня 2015

СЕРІЯ “ГЕРОЯМ МАЙДАНУ”

66 Євромайдан нейзильбер 5 гривень 18 лютого 2015

67 Революція гідності нейзильбер 5 гривень 18 лютого 2015

68 Небесна сотня нейзильбер 5 гривень 18 лютого 2015

СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”

69 Водолійчик срібло (Ag 925) 2 гривнi 19 сiчня 2015

70 Рибки срібло (Ag 925) 2 гривнi 16 лютого 2015

71 Терезки срібло (Ag 925) 2 гривнi 21 вересня 2015

72 Скорпіончик срібло (Ag 925) 2 гривнi 22 жовтня 2015

73 Стрільчик срібло (Ag 925) 2 гривнi 19 листопада 2015

74 Козоріжок срібло (Ag 925) 2 гривнi 18 грудня 2015

СЕРІЯ “ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА”

75 70 років Перемоги. 1945–2015 нейзильбер 5 гривень 5 травня 2015

76 75 років визволення України нейзильбер 5 гривень 22 жовтня 2019 

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

77 150 років Національній  
парламентській бібліотеці України нейзильбер 5 гривень 24 лютого 2016

78 Феодосій Печерський срібло (Ag 925) 10 гривень 19 квiтня 2016

79
150 років Національному  
академічному театру опери та балету 
України імені Т.Г.Шевченка  

срібло (Ag 925) 20 гривень 27 жовтня 2017

ХРОНОЛОГІЯ ПАМ’ЯТНИХ МОНЕТ, ВВЕДЕНИХ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ, ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕРІЯМИ
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80
150 років Національному  
академічному театру опери та балету 
України імені Т.Г.Шевченка 

нейзильбер 5 гривень 27 жовтня 2017

83 Надання Томосу про автокефалію 
Православної церкви України нейзильбер 5 гривень 25 березня 2019

82 Надання Томосу про автокефалію 
Православної церкви України срібло (Ag 925) 20 гривень 25 березня 2019

81 Надання Томосу про автокефалію 
Православної церкви України золото (Au 900) 100 гривень 25 березня 2019

84 Надання Томосу про автокефалію 
Православної церкви України срібло (Ag 999) 50 гривень 22 липня 2019

85 Пектораль срібло (Ag 999) 10 гривень 23 грудня 2019 

86 Пектораль срібло (Ag 999) 10 гривень 23 грудня 2019 

87 Пектораль срібло (Ag 999) 10 гривень 23 грудня 2019 

88 Пектораль срібло (Ag 999) 10 гривень 23 грудня 2019 

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

89 День захисника України нейзильбер 5 гривень 12 жовтня 2015

90

100 років з часу утворення  
Першого українського полку імені  
Богдана Хмельницького та початку 
формування українських збройних сил

нейзильбер 5 гривень 23 листопада 2017

91 Захисникам Донецького аеропорту сплав на основі цинку 10 гривень 30 сiчня 2018

92 День українського добровольця сплав на основі цинку 10 гривень 12 березня 2018

93 100-річчя створення Українського 
військово-морського флоту сплав на основі цинку 10 гривень 18 квiтня 2018

94 КрАЗ-6322 "Солдат" сплав на основі цинку 10 гривень 26 грудня 2019 

95 На варті життя (присвячується  
військовим медикам) сплав на основі цинку 10 гривень 26 грудня 2019 

96 Учасникам бойових дій на території  
інших держав сплав на основі цинку 10 гривень 26 грудня 2019 

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

97 120 років Харківському зоопарку нейзильбер 2 гривнi 15 квiтня 2015

98 Київський фунікулер нейзильбер 5 гривень 27 травня 2015

ХРОНОЛОГІЯ ПАМ’ЯТНИХ МОНЕТ, ВВЕДЕНИХ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ, ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕРІЯМИ
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99 Олешківські піски срібло (Ag 925) 10 гривень 23 вересня 2015

100 Олешківські піски нейзильбер 2 гривнi 23 вересня 2015

101 260 років Київському  
військовому госпіталю нейзильбер 5 гривень 7 грудня 2015

102 Пам`яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу срібло (Ag 925) 10 гривень 12 травня 2016

103 Пам`яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу нейзильбер 5 гривень 12 травня 2016

104 Кінний трамвай нейзильбер 5 гривень 25 травня 2016

105
Геодезична дуга Струве (до 200-річчя 
початку здійснення астрономо-
геодезичних робіт) 

нейзильбер 5 гривень 7 червня 2016

106 100-річчя боїв легіону Українських  
січових стрільців на горі Лисоня нейзильбер 5 гривень 2 вересня 2016

107 Україна - непостійний член Ради  
Безпеки ООН. 2016–2017 рр. нейзильбер 5 гривень 7 вересня 2016

108 100 років пожежному  
автомобілю України нейзильбер 5 гривень 3 жовтня 2016

109 Україна починається з тебе нейзильбер 5 гривень 12 жовтня 2016

110 До дня Святого Миколая нейзильбер 5 гривень 12 грудня 2016

111 Пісенний конкурс Євробачення-2017 нейзильбер 5 гривень 11 травня 2017

112 125 років трамвайному руху в Києві нейзильбер 5 гривень 25 травня 2017

113 400 років Луцькому 
Хрестовоздвиженському братству нейзильбер 5 гривень 20 червня 2017

114 Колесо життя срібло (Ag 925) 10 гривень 25 липня 2017

115 500-річчя Реформації нейзильбер 5 гривень 15 вересня 2017

116 Архістратиг Михаїл срібло (Ag 999) 1 гривня 12 жовтня 2017

117
100 років Національному академічному 
українському драматичному театру  
імені Марії Заньковецької 

нейзильбер 5 гривень 24 жовтня 2017

118 100-річчя першого Курултаю 
кримськотатарського народу нейзильбер 5 гривень 17 листопада 2017

119 50 років Світовому конґресу українців нейзильбер 5 гривень 26 грудня 2017

ХРОНОЛОГІЯ ПАМ’ЯТНИХ МОНЕТ, ВВЕДЕНИХ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ, ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕРІЯМИ
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120 100 років утворення Товариства 
Червоного Хреста України нейзильбер 5 гривень 29 березня 2018

121 Копання картоплі срібло (Ag 925) 10 гривень 22 травня 2018

122 100-річчя випуску перших  
поштових марок України нейзильбер 5 гривень 25 вересня 2018

123 100 років Національній  
академії наук України срібло (Ag 925) 20 гривень 10 жовтня 2018

124 100 років Національній  
академії наук України нейзильбер 5 гривень 10 жовтня 2018

125 100 років з часу створення  
Кобзарського хору нейзильбер 5 гривень 18 жовтня 2018

126 Ера миру срібло (Ag 999) 5 гривень 14 листопада 2018

127 Ера змін срібло (Ag 999) 5 гривень 14 листопада 2018

128 Ера технологій срібло (Ag 999) 5 гривень 14 листопада 2018

129 Людина, час, простір срібло (Ag 999) 5 гривень 14 листопада 2018

130 До новорічних свят нейзильбер 5 гривень 17 грудня 2018

131 Холодний Яр нейзильбер 5 гривень 15 квiтня 2019

132 100 років Одеській кіностудії нейзильбер 5 гривень 14 травня 2019

133 Земля-годувальниця срібло (Ag 925) 10 гривень 20 серпня 2019

134
100 років з часу утворення  
Національної заслуженої академічної 
капели України "Думка" 

нейзильбер 5 гривень 5 листопада 2019 

СЕРІЯ “КНЯЖА УКРАЇНА”

135 Київський князь Володимир Великий срібло (Ag 925) 20 гривень 24 липня 2015

136 1000 років від початку правління 
київського князя Ярослава Мудрого срібло (Ag 925) 20 гривень 6 серпня 2019

СЕРІЯ “ЛІТАКИ УКРАЇНИ”

137 Літак Ан-132 срібло (Ag 925) 10 гривень 11 квiтня 2018

138 Літак Ан-132 нейзильбер 5 гривень 11 квiтня 2018

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

139 75 років Чернівецькій області біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 5 серпня 2015

ХРОНОЛОГІЯ ПАМ’ЯТНИХ МОНЕТ, ВВЕДЕНИХ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ, ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕРІЯМИ
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140 70 років Закарпатській області біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 14 сiчня 2016

141 85 років Київській області біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 25 липня 2017

142 85 років Вінницькій області біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 22 серпня 2017

143 80 років Полтавській області біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 10 жовтня 2017

144 80 років Хмельницькій області біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 10 жовтня 2017

145 85 років Одеській області біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 28 листопада 2017

146 85 років Чернігівській області біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 28 листопада 2017

147 85 років Дніпропетровській області біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 12 грудня 2017

148 85 років Харківській області біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 12 грудня 2017

149 85 років Донецькій області біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 26 грудня 2017

150 Автономна Республіка Крим біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 25 квiтня 2018

151 Місто Київ біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 20 грудня 2018

152 Місто Севастополь біметалеві із 
недорогоцінних металів 5 гривень 26 грудня 2018

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

153 Успенський собор у м. Володимирі-
Волинському нейзильбер 5 гривень 22 липня 2015

154 Підгорецький замок срібло (Ag 925) 10 гривень 23 вересня 2015

155 Підгорецький замок нейзильбер 5 гривень 23 вересня 2015

156 Костьол святого Миколая (м. Київ) срібло (Ag 999) 10 гривень 19 грудня 2016

157 Костьол святого Миколая (м. Київ) нейзильбер 5 гривень 19 грудня 2016

158 Старий замок  
у м. Кам`янці-Подільському срібло (Ag 925) 10 гривень 17 травня 2017
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159 Старий замок  
у м. Кам`янці-Подільському нейзильбер 5 гривень 17 травня 2017

160 Катерининська церква в м. Чернігові срібло (Ag 925) 10 гривень 18 вересня 2017

161 Катерининська церква в м. Чернігові нейзильбер 5 гривень 18 вересня 2017

162 Меджибізька фортеця срібло (Ag 925) 10 гривень 27 листопада 2018

163 Меджибізька фортеця нейзильбер 5 гривень 27 листопада 2018

164 Замок Паланок срібло (Ag 925) 10 гривень 26 лютого 2019

165 Замок Паланок нейзильбер 5 гривень 26 лютого 2019

166 Мгарський Спасо-Преображенський 
монастир срібло (Ag 925) 10 гривень 21 травня 2019

167 Мгарський Спасо-Преображенський 
монастир нейзильбер 5 гривень 21 травня 2019

СЕРІЯ “СПОРТ”

168 Ігри ХХХІ Олімпіади срібло (Ag 925) 10 гривень 28 квiтня 2016

169 Ігри ХХХІ Олімпіади нейзильбер 2 гривнi 28 квiтня 2016

170 XV літні Паралімпійські ігри.  
Ріо-де-Жанейро нейзильбер 2 гривнi 21 листопада 2017

171 ХХІІІ зимові Олімпійські ігри срібло (Ag 925) 10 гривень 10 сiчня 2018

172 ХХІІІ зимові Олімпійські ігри нейзильбер 2 гривнi 10 сiчня 2018

173 ХІІ зимові Паралімпійські ігри нейзильбер 2 гривнi 18 жовтня 2018

СЕРІЯ “СТАРОДАВНІ МІСТА УКРАЇНИ”

174 475 років першій писемній згадці  
про м. Тернопіль срібло (Ag 925) 10 гривень 20 серпня 2015

175 475 років першій писемній згадці  
про м. Тернопіль нейзильбер 5 гривень 20 серпня 2015

176 Давній Малин нейзильбер 5 гривень 28 липня 2016

177 Давній Вишгород нейзильбер 5 гривень 30 серпня 2016

178 Давній Дрогобич нейзильбер 5 гривень 22 грудня 2016

179 Давній Галич нейзильбер 5 гривень 22 серпня 2017
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СЕРІЯ “СХІДНИЙ КАЛЕНДАР”

180 Рік Мавпи срібло (Ag 925) 5 гривень 10 грудня 2015

181 Рік Півня срібло (Ag 925) 5 гривень 9 грудня 2016

СЕРІЯ “УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА”

182
Щедрик (до 100-річчя першого 
хорового виконання твору  
М. Леонтовича) 

срібло (Ag 925) 20 гривень 5 сiчня 2016

183
Щедрик (до 100-річчя першого 
хорового виконання твору  
М. Леонтовича) 

нейзильбер 5 гривень 5 сiчня 2016

184 Петриківський розпис срібло (Ag 925) 10 гривень 20 травня 2016

185 Петриківський розпис нейзильбер 5 гривень 20 травня 2016

186 Косівський розпис срібло (Ag 999) 10 гривень 15 серпня 2017

187 Косівський розпис нейзильбер 5 гривень 15 серпня 2017

188 Гультяї срібло(Ag 925) 2 гривнi 20 листопада 2019 

189 Коник срібло(Ag 925) 2 гривнi 20 листопада 2019 

190 Пташка срібло(Ag 925) 2 гривнi 20 листопада 2019 

СЕРІЯ “УКРАЇНА КОСМІЧНА”

191 60-річчя запуску першого супутника 
Землі нейзильбер 5 гривень 29 серпня 2017

192 Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" нейзильбер 5 гривень 19 вересня 2019

СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ`ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

193 Павич срібло (Ag 925) 5 гривень 9 листопада 2016

194 Олень срібло (Ag 925) 5 гривень 9 листопада 2016

195 Вовк срібло (Ag 925) 5 гривень 9 листопада 2016

196 Тур срібло (Ag 925) 5 гривень 15 березня 2017

197 Лев срібло (Ag 925) 5 гривень 11 квiтня 2017

198 Змія срібло (Ag 925) 5 гривень 25 травня 2017
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199 Дельфін срібло (Ag 925) 5 гривень 27 лютого 2018

200 Вепр срібло (Ag 925) 5 гривень 27 лютого 2018

201 Кінь срібло (Ag 925) 5 гривень 26 лютого 2019

202 Баран срібло (Ag 925) 5 гривень 14 березня 2019

СЕРІЯ “ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ”

203 Зозулині черевички справжні срібло (Ag 925) 10 гривень 20 липня 2016

204 Зозулині черевички справжні нейзильбер 2 гривнi 20 липня 2016

205 Перегузня срібло (Ag 925) 10 гривень 1 червня 2017

206 Перегузня нейзильбер 2 гривнi 1 червня 2017

207 Марена дніпровська срібло (Ag 925) 10 гривень 5 червня 2018

208 Марена дніпровська нейзильбер 2 гривнi 5 червня 2018

209 Орлан-білохвіст срібло (Ag 925) 10 гривень 10 липня 2019

210 Орлан-білохвіст нейзильбер 2 гривнi 10 липня 2019
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