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Пам’ятні монети,
введені в обіг
у 2015 році
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2015

СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”

Водолійчик

Введено в обіг
19 січня 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
7,78 (1/4 унції)
Діаметр*, мм
26,5
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий
Тираж, шт.
До 10 000

Художник
Наталія Фандікова

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

Скульптор
Володимир Дем’яненко

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.

*Монета має форму дев’ятикутника.
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2015

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Галшка Гулевичівна

Введено в обіг
27 січня 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
12,8
Діаметр, мм
31,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
30 000

Художник
Святослав Іваненко

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;
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Скульптор
Святослав Іваненко

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
її життя 1575/1642, ліворуч зображено Галшку
Гулевичівну з дітьми.
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2015

СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”

Рибки

Введено в обіг
16 лютого 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
7,78 (1/4 унції)
Діаметр*, мм
26,5
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий
Тираж, шт.
До 10 000

Художник
Наталія Фандікова

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;

Скульптори
Святослав Іваненко,
Анатолій Демяненко

рік карбування монети – 2015 та логотип Банкнотномонетного 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.

*Монета має форму дев’ятикутника.
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СЕРІЯ “ГЕРОЯМ МАЙДАНУ”

Євромайдан

Введено в обіг
18 лютого 2015 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
До 100 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

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
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Скульптори
Святослав Іваненко,
Роман Чайковський

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.
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2015

СЕРІЯ “ГЕРОЯМ МАЙДАНУ”

Революція гідності

Введено в обіг
18 лютого 2015 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
До 100 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

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
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Скульптор
Святослав Іваненко

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.
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СЕРІЯ “ГЕРОЯМ МАЙДАНУ”

Небесна сотня

Введено в обіг
18 лютого 2015 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
До 100 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

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 –
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Скульптори
Володимир Атаманчук,
Анатолій Демяненко

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 синьожовтого (використано тамподрук) Державного
Прапора України і символізує душі героїв, угорі –
на дзеркальному тлі стилізований напис
НЕБЕСНА/СОТНЯ.

9

2015

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Михайло Вербицький

Введено в обіг
04 березня 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
12,8
Діаметр, мм
31,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
30 000

Художник
Микола Кочубей

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,
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Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Атаманчук

праворуч і ліворуч зображено групи виконавців
гімну; унизу – номінал 2/ГРИВНІ, рік карбування
монети – 2015 (праворуч), логотип Банкнотномонетного 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.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Яків Гніздовський

Введено в обіг
31 березня 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
12,8
Діаметр, мм
31,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
30 000

Художники
Олександр Кузьмін,
Марія Скоблікова

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.
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Скульптори
Святослав Іваненко,
Володимир Атаманчук

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).
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

120 років Харківському зоопарку

Введено в обіг
15 квітня 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
12,8
Діаметр, мм
31,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
35 000

Художник
Володимир Дем’яненко

Пам’ятна монета присвячена одному з найстаріших
зоопарків Європи, який виконує культурнопросвітницьку 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.
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Скульптор
Володимир Дем’яненко

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 Банкнотномонетного 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).
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СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

150 років Одеському національному університету імені І. І. Мечникова

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

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

Пруф
Гурт
Гладкий із
заглибленими
написами*
Тираж, шт.
2 000

Рифлений

35 000

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

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

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Анатолій Демяненко

(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.

*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.

Банкноти і монети України
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СЕРІЯ “ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА”

70 років Перемоги. 1945–2015

Введено в обіг
05 травня 2015 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
35 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

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,

Банкноти і монети України

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Атаманчук

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.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Київський фунікулер

Введено в обіг
27 травня 2015 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
35 000

Художники
Олександр Кузьмін,
Марія Скоблікова

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
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Скульптори
Володимир Атаманчук,
Святослав Іваненко

(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.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Петро Прокопович

Введено в обіг
08 липня 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
12,8
Діаметр, мм
31,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
30 000

Художник
Наталія Фандікова

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
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Скульптори
Святослав Іваненко,
Володимир Дем’яненко

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 Банкнотномонетного 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.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Андрей Шептицький

Введено в обіг
15 липня 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
12,8
Діаметр, мм
31,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
30 000

Художник
Микола Кочубей

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.

Банкноти і монети України

Скульптор
Володимир Атаманчук

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).
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СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Успенський собор у м. Володимирі-Волинському

Введено в обіг
22 липня 2015 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
35 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

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. ВолодимирВолинський). 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

Банкноти і монети України

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Анатолій Демяненко

(ліворуч), під яким напис – УКРАЇНА; номінал –
5/ГРИВЕНЬ (праворуч), під яким – логотип Банкнотномонетного 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.
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СЕРІЯ “КНЯЖА УКРАЇНА”

Київський князь Володимир Великий

Введено в обіг
24 липня 2015 року
Номінал, грн
20
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
62,2 (2 унції)
Діаметр, мм
50,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий із заглибленими написами*
Тираж, шт.
2 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

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 –

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Анатолій Демяненко

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).

Банкноти і монети України
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СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

75 років Чернівецькій області

Введено в обіг
05 серпня 2015 року
Номінал, грн
5
Meтал
Зовнішнє коло – мідно-нікелевий
сплав, внутрішнє – нордік
Маса, г
9,4
Діаметр, мм
28,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Секторальне рифлення
Тираж, шт.
30 000

Художник
Святослав Іваненко

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:

Банкноти і монети України

Скульптор
Святослав Іваненко

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ
ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип Банкнотномонетного 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).
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СЕРІЯ “СТАРОДАВНІ МІСТА УКРАЇНИ”

475 років першій писемній згадці про м. Тернопіль

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

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

Пруф
Гурт
Гладкий із
заглибленими
написами*
Тираж, шт.
2 000

Рифлений

35 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

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:

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Анатолій Демяненко

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).

*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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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Олександр Мурашко

Введено в обіг
02 вересня 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
12,8
Діаметр, мм
31,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
30 000

Художник
Микола Кочубей

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

Банкноти і монети України

Скульптор
Володимир Атаманчук

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.

22

2015

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Іван Карпенко-Карий

Введено в обіг
14 вересня 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
12,8
Діаметр, мм
31,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
30 000

Художник
Микола Кочубей

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
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Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Святослав Іваненко

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 КАРПЕНКОКАРИЙ та роки життя 1845–1907 (ліворуч).
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СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

400 років Національному університету “Києво-Могилянська академія”

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

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

Пруф
Гурт
Гладкий із
заглибленими
написами*
Тираж, шт.
2 000

Рифлений

35 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

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 її 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

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Дем’яненко

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.
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СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”

Терезки

Введено в обіг
21 вересня 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
7,78 (1/4 унції)
Діаметр*, мм
26,5
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий
Тираж, шт.
До 10 000

Художник
Наталія Фандікова

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-

Скульптори
Святослав Іваненко,
Анатолій Демяненко

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.

*Монета має форму дев’ятикутника.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Олешківські піски

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

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед
Гурт
Гладкий із
заглибленими
написами*
Тираж, шт.
3 000

Спеціальний
анциркулейтед

Рифлений

35 000

Художник
Святослав Іваненко

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.

Скульптор
Святослав Іваненко

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 Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монет на матовому тлі пустельного
пейзажу зображено ящірку, угорі півколом –
напис ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ.

*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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СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Підгорецький замок

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

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

Пруф
Гурт
Гладкий із
заглибленими
написами*
Тираж, шт.
2 000

Рифлений

35 000

Художник
Микола Кочубей

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.

Скульптори
Святослав Іваненко,
Володимир Атаманчук

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).

*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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СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

День захисника України

Введено в обіг
12 жовтня 2015 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
50 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

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 її
споконвічного прагнення до встановлення злагоди
і миру.
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Скульптори
Володимир Атаманчук,
Святослав Іваненко

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!
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СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”

Скорпіончик

Введено в обіг
22 жовтня 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
7,78 (1/4 унції)
Діаметр*, мм
26,5
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий
Тираж, шт.
До 10 000

Художник
Наталія Фандікова

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;

Скульптор
Святослав Іваненко

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.

*Монета має форму дев’ятикутника.
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СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

100 років Національному університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Введено в обіг
29 жовтня 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
12,8
Діаметр, мм
31,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
25 000

Художник
Володимир Атаманчук

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

Банкноти і монети України

Скульптор
Володимир Атаманчук

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.

30

2015

СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”

Стрільчик

Введено в обіг
19 листопада 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
7,78 (1/4 унції)
Діаметр*, мм
26,5
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий
Тираж, шт.
До 10 000

Художник
Наталія Фандікова

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

Скульптор
Володимир Дем’яненко

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.

*Монета має форму дев’ятикутника.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

260 років Київському військовому госпіталю

Введено в обіг
07 грудня 2015 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
25 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

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.

Банкноти і монети України

Скульптори
Святослав Іваненко,
Анатолій Демяненко

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 Банкнотномонетного двору Національного банку України
(праворуч).
На реверсі монети зображено будівлі госпіталю,
на одній з яких – напис “Національний військовомедичний клінічний центр”; унизу рік заснування –
1755, угорі на дзеркальному тлі написи: КИЇВСЬКИЙ
ВІЙСЬКОВИЙ ГОСПІТАЛЬ/260 РОКІВ.
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СЕРІЯ “СХІДНИЙ КАЛЕНДАР”

Рік Мавпи

Введено в обіг
10 грудня 2015 року
Номінал, грн
5
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
15,55 (1/2 унції)
Діаметр, мм
33,0
Категорія якості карбування
Пруф
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
20 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

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

Скульптори
Святослав Іваненко,
Анатолій Демяненко

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.

*Елемент оздоблення – кубічний оксид цирконію діаметром 1.25 мм.
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СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”

Козоріжок

Введено в обіг
18 грудня 2015 року
Номінал, грн
2
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
7,78 (1/4 унції)
Діаметр*, мм
26,5
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий
Тираж, шт.
До 10 000

Художник
Наталія Фандікова

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

Скульптори
Святослав Іваненко,
Анатолій Демяненко

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.

*Монета має форму дев’ятикутника.
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СЕРІЯ “ГЕРОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ”

Богдан Хмельницький

Введено в обіг
24 грудня 2015 року
Номінал, грн
10
Meтал, проба
Срібло, 999
Маса, г
31,1 (1 унція)
Діаметр, мм
32,0
Категорія якості карбування
Пруф*
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
3 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена 420-річчю від дня
народження визначної особистості в історії
України, політика, полководця, дипломата,
фундатора Української козацької держави
та її 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

Скульптор
Володимир Дем’яненко

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.

*Монета має увігнуту поверхню з обох боків.
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Пам’ятні монети введені в обіг у 2015 році

№ 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

Банкноти і монети України
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ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ ВВЕДЕНІ В ОБІГ У 2015 РОЦІ

Номінал

Дата введення в
обіг

5 гривень

5 серпня 2015

срібло
(Ag 925)

10 гривень

20 серпня 2015

Стародавні міста
України

нейзильбер

5 гривень

20 серпня 2015

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 `КиєвоМогилянська академія`

Вищі навчальні
заклади України

срібло
(Ag 925)

5 гривень

15 вересня 2015

24

400 років Національному
університету `КиєвоМогилянська 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 універВищі навчальні
ситету водного господарства та
заклади України
природокористування (м. Рівне)

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

№ Найменування

Серія

18

75 років Чернівецькій області

Області України

19

475 років першій писемній
згадці про м. Тернопіль

Стародавні міста
України

20

475 років першій писемній
згадці про м. Тернопіль

21

Банкноти і монети України

Метал
біметалеві із
недорогоцінних металів

37

2015

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ ВВЕДЕНІ В ОБІГ У 2015 РОЦІ

№ 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
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