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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
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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.  



2016

Банкноти і монети України
54

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



2016

Банкноти і монети України
64

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


