Пам’ятні монети,
введені в обіг
у 2017 році

Банкноти і монети України
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Тетяна Яблонська

Введено в обіг
21 лютого 2017 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
Наталія Фандікова

Пам’ятна монета присвячена Тетяні Нилівні
Яблонській – народній художниці України, лауреату
Національної премії України імені Тараса Шевченка
та багатьох інших відзнак, ім’я якої є своєрідним
символом українського образотворчого мистецтва.
Творчість Т. Яблонської – яскрава сторінка в історії
українського мистецтва, її картини вирізняються
багатим і вишуканим колоритом, зокрема: видатні
полотна “Перед стартом”, “Хліб”, “Весна”, “Льон”,
“Ранок”, “Юність”, “Життя продовжується”.

Банкноти і монети України

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Володимир Атаманчук

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України та напис УКРАЇНА
(півколом праворуч); стилізований фрагмент
картини Тетяни Яблонської “Льон” (1975 року);
унизу – номінал 2/ГРИВНІ (ліворуч), логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України та рік карбування монети 2017 (праворуч).
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено
портрет Тетяни Яблонської з палітрою в руках;
ліворуч зазначено: напис ЯБЛОНСЬКА ТЕТЯНА
(півколом), факсиміле художниці, під яким цифра 100.
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СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Тур

Введено в обіг
15 березня 2017 року
Номінал, грн
5
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
15,55 (1/2 унції)
Діаметр, мм
33,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий із заглибленими написами*
Тираж, шт.
4 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена туру, зображення
якого втілено на унікальних пам’ятках давніх
культур, що існували на території України
та зробили вагомий внесок у світову скарбницю
старожитностей.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, напис УКРАЇНА, рік
карбування монети 2017 та номінал 5/ГРИВЕНЬ;
пам’ятки унікальної трипільської культури:
у центрі – позолочена кістяна пластина
у вигляді голови бика-тура** (Тернопільщина,

Скульптор
Анатолій Демяненко

3700–3500 роки до н. е.), праворуч – ритуальна
посудина із головою тура.
На реверсі монети зображено голову тура
(ліворуч) та фрагмент наскельного малюнка
із зображенням тура і кіз із Кам’яної Могили
(Запорізька область) (праворуч), у гротах
і печерах якої містяться кілька тисяч петрогліфів –
наскальних малюнків, датованих широким
історичним діапазоном: від епохи пізнього
палеоліту до середньовіччя. Праворуч на тлі
малюнку розміщено вертикальний напис ТУР.

*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.

Банкноти і монети України

82

2017

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

До 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років

Введено в обіг
22 березня 2017 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 подіям, пов’язаним
із боротьбою української нації за відновлення
та утвердження власної державності, яка відбувалася
у формі Української Народної Республіки, Української
Держави і Західноукраїнської Народної Республіки.
Ці складні соціально-політичні події мали величезне
значення для відновлення Україною незалежності
у 1991 році.
Потужний темперамент тих часів, відчуття історичних
зрушень та змін справили значний вплив
і на мистецтво, яке відображало збентеження,
неспокій, невлаштованість у суспільстві. Концепцію
монети вирішено в стилі авангардизму, що спонукає
згадати майстрів світової слави, за походженням,
вихованням, самосвідомістю і національними
традиціями пов’язаних з Україною, – Давида
Бурлюка, Казимира Малевича, Володимира
Татліна, Олександру Екстер, Василя Єрмілова,
Олександра Богомазова…

Банкноти і монети України

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Володимир Атаманчук

На аверсі монети розміщено: угорі – написи
УКРАЇНА та номінал 5 ГРИВЕНЬ, малий Державний
Герб України, рік карбування монети 2017; у центрі
на дзеркальному тлі зображено cтилізовану
композицію – український прапор із тризубом
у центрі, під яким розміщено композицію,
що символізує зруйновану, розбиту Російську
імперію; логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України (ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану
композицію – динамічного кольорового
прапороносця із синьо-жовтим стягом
(використано тамподрук) на тлі зображення колон
маніфестантів із прапорами і транспарантами,
що символізують той драматичний історичний
період в Україні із масовими мітингами, гаслами
та закликами до незалежності, волі тощо;
зазначено написи: УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
(угорі), 1917/1921 (унизу).
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СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Лев

Введено в обіг
11 квітня 2017 року
Номінал, грн
5
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
15,55 (1/2 унції)
Діаметр, мм
33,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий із заглибленими написами*
Тираж, шт.
4 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена леву та його
втіленню на пам’ятках культури Київської Русі.
На території сучасної України впродовж
тисячоліть проживали численні племена
і народи, які залишили після себе унікальні
витвори мистецтва. Безцінні пам’ятки культури
давніх епох розповідають, як люди вчилися
працювати з природними матеріалами,
надавали їм силу за допомогою символів –
зображень птахів, звірів, людей, орнаментів тощо.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, напис УКРАЇНА,

Скульптор
Анатолій Демяненко

під яким рік карбування монети 2017 та номінал
5/ГРИВЕНЬ; позолочений лев** – фрагмент
із тарелі ХІІІ століття (Херсонський музей),
праворуч – загальний вигляд тарелі.
На реверсі монети зображено голову лева
(ліворуч) та фрагмент унікального шиферного
рельєфу з Києво-Печерської лаври із зображенням
левів (ХІ ст.) – античні мотиви часто зустрічаються
в декоративному мистецтві княжої доби: грифони,
кентаври, леви, дракони тощо. Праворуч на тлі
малюнка розміщено вертикальний напис ЛЕВ.

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55, на гурті також
розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
**Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0007 г.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Микола Костомаров

Введено в обіг
20 квітня 2017 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
Анатолій Демяненко

Пам’ятна монета присвячена громадському
діячеві, історику, археографу, етнографу,
фольклористу, письменнику і публіцисту
Миколі Івановичу Костомарову.
М. Костомаров входив до складу багатьох
наукових установ, був ідеологом товариства
“Кирило-Мефодіївське братство” та автором
його програмного документа “Книга буття
українського народу”, відстоював право
на самостійний і вільний розвиток української
мови і літератури. Його літературна спадщина
складається з десятків томів поезії, повістей,
оповідань, науково-публіцистичних
і полемічних статей.

Банкноти і монети України

Скульптор
Анатолій Демяненко

На аверсі монети розміщено: угорі півколом –
напис УКРАЇНА, під яким зображено малий
Державний Герб України, у центрі – стилізовану
композицію: на тлі газетних сторінок складено
книги і на них розміщується глобус; праворуч
зазначено: написи 2/ГРИВНІ/2017, логотип
Банкнотно-монетного двору Національного
банку України.
На реверсі монети зображено портрет Миколи
Костомарова; ліворуч від нього – його факсиміле
та роки життя: 1817/1885; угорі півколом зазначено
напис МИКОЛА КОСТОМАРОВ.
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СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

200 років Південноукраїнському національному педагогічному університету
ім. К. Д. Ушинського

Введено в обіг
11 травня 2017 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
Володимир Атаманчук

Пам’ятна монета присвячена одному з найстаріших
навчальних закладів України, першому педагогічному
вузу на півдні нашої держави, заснованому 2 травня
1817 року в Одесі при Рішельєвському ліцеї.
Відповідно до статуту Рішельєвського ліцею
Головний Педагогічний інститут засновано
для “…підготовки розумних і здібних учителів,
які з успіхом зможуть навчати інших того,
чого навчалися самі”.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, зазначено напис
УКРАЇНА; рік карбування монети – 2017,

Банкноти і монети України

Скульптори
Святослав Іваненко,
Володимир Атаманчук

логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України та номінал 2/ГРИВНІ;
у центрі на дзеркальному тлі – фрагмент логотипу
Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К. Д. Ушинського, під яким
написи: ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ/НАЦІОНАЛЬНИЙ/
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ/ІМЕНІ
К. Д. УШИНСЬКОГО/200 РОКІВ.
На реверсі монети розміщено зображення
сучасної будівлі університету та зазначено написи:
GLORIA ET HONOR TIBI MAGISTER! (угорі півколом),
ODESA (унизу).
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Пісенний конкурс “Євробачення-2017”

Введено в обіг
11 травня 2017 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
40 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

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

на якій зображено Архістратига Михаїла
та зазначено напис КИЇВ.

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

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

Банкноти і монети України

87

2017

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Старий замок у м. Кам’янці-Подільському

Введено в обіг
17 травня 2017 року
Номінал, грн
10

5

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція)

16,5

Діаметр, мм
38,6

35,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

Пруф
Гурт
Гладкий із
заглибленими
написами*
Тираж, шт.
3 000

Рифлений

40 000

Художник
Анатолій Демяненко

Пам’ятні монети присвячені легендарній Кам’янецьПодільській фортеці (замку), одній із найкрасивіших
пам’яток архітектури України.
Замок був головною оборонною спорудою
в комплексі укріплень міста, неодноразово зазнавав
змін та перебудовувався.
Нині замок є складовою частиною Кам’янецьПодільського державного історичного музеюзаповідника.

Скульптор
Анатолій Демяненко

На аверсі монет розміщено: угорі – малий
Державний Герб України та напис УКРАЇНА;
у центрі на дзеркальному тлі – план старого замку
у м. Кам’янці-Подільському; праворуч рік карбування
монети – 2017, унизу номінал: на монеті зі срібла –
10 ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу – 5 ГРИВЕНЬ.
На монеті з нейзильберу праворуч – логотип
Банкнотно-монетного двору Національного
банку України.
На реверсі монет зображено Кам’янець-Подільську
фортецю та розміщено написи: КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКИЙ/СТАРИЙ ЗАМОК (півколом угорі).

*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.

Банкноти і монети України
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СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Змія

Введено в обіг
25 травня 2017 року
Номінал, грн
5
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
15,55 (1/2 унції)
Діаметр, мм
33,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий із заглибленими написами*
Тираж, шт.
4 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена втіленню змії
на пам’ятках культури різних епох.
На території сучасної України впродовж тисячоліть
проживали численні племена і народи, які залишили
після себе унікальні витвори мистецтва. Безцінні
пам’ятки культури давніх епох розповідають,
як люди вчилися працювати з природніми
матеріалами, надавали їм силу за допомогою
символів – зображень птахів, звірів, людей,
орнаментів тощо.
В орнаментиці трипільської кераміки важливе
місце посідає образ змії. У Трипільській культурі
знаки змії символізували доброго змія, охоронця
хатнього добра.

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Анатолій Демяненко

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

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
**Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0003 г.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

125 років трамвайному руху в Києві

Введено в обіг
25 травня 2017 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
40 000

Художник
Микола Кочубей

Пам’ятна монета присвячена запуску електричного
трамвая в Києві.
У червні 1892 року в Києві по одному
з найкрутіших у місті Олександрівському узвозі
(нині – Володимирський) рушив електричний
трамвай. Його маршрут становив 1,5 км і пролягав
від Царської площі до Нижньої площі (нині
Європейська і Поштова площі).
Трамвайний рух бурхливо розвивався у місті
“на семи пагорбах”, і на кінець ХІХ століття Київ
мав майже 50 кілометрів електрифікованих
трамвайних колій.
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Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Дем’яненко

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, ліворуч зазначено
півколом напис УКРАЇНА, праворуч – номінал
5 ГРИВЕНЬ (вертикальний напис) та рік карбування
монети 2017; стилізовану композицію: на бруківці –
трамвайна колія, спрямована вгору як символ руху
до прогресу, та написи: КИЇВ 1892/PARIS 1881/BERLIN
1881/LONDON 1901 (міста і роки запровадження
електричного трамвая); логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України (унизу ліворуч).
На реверсі монети зображено трамвай із пасажирами
на тлі київського пейзажу та угорі півколом зазначено
написи ТРАМВАЙНИЙ РУХ В КИЄВІ/125/РОКІВ.
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СЕРІЯ “ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ”

Перегузня

Введено в обіг
01 червня 2017 року
Номінал, грн
10

2

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція)

12,8

Діаметр, мм
38,6

31,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

Пруф
Гурт
Гладкий із
заглибленими
написами*
Тираж, шт.
3 000

Рифлений

40 000

Художники
Володимир Дем’яненко,
Наталія Фандікова

Пам’ятні монети присвячені рідкісному виду хижих
ссавців родини Куницевих – Перегузні звичайній,
зникаючому виду, занесеному до Червоної книги
України.
Перегузня – хижак фауни нашої країни, що має
строкате забарвлення. В Україні поширена
на території Запорізької, Донецької та Луганської
областей. Живе в норах цілинних степів.
На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного
із зображень окремих видів флори і фауни,

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Святослав Іваненко

розміщено малий Державний Герб України
та написи: на монеті зі срібла – УКРАЇНА/10/
ГРИВЕНЬ/2017, на монеті з нейзильберу –
УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2017 та логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монет зображено перегузню в кольорі
з використанням тамподруку та розміщено написи
півколом: VORMELA PEREGUSNA (угорі),
ПЕРЕГУЗНЯ (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 “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Йосиф Сліпий

Введено в обіг
20 червня 2017 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

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена церковному
і громадському діячеві, педагогу, меценатові,
богослову, патріарху Української греко-католицької
церкви (1975–1984) Йосифу Сліпому (мирське ім’я –
Йосип Іванович Коберницький-Дичковський).
Йосиф Сліпий – символ українського незламного
духу, його метою була консолідація українців у світі.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, під яким рік карбування
монети 2017, напис УКРАЇНА та номінал 2/ГРИВНІ;
на дзеркальному тлі зображено: ліворуч – римський
собор (збудований за сприяння Йосифа Сліпого),
під яким зазначено написи: СОБОР/СВЯТОЇ/СОФІЇ,/
РИМ; праворуч – львівський собор, під яким написи:
СОБОР/СВЯТОГО/ЮРА,/ЛЬВІВ (собор Галицької
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Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Атаманчук

митрополії УГКЦ, очолюваної митрополитом
Йосифом Сліпим, у якому покоїться його прах);
логотип Банкнотно-монетного двору Національного
банку України (ліворуч).
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено
портрет Йосифа Сліпого, який ніби затиснутий
кутами матових площин, що символізують
мученицьку, подвижницьку долю патріарха,
з обох сторін від портрета зазначено слова з його
заповіту:…МОЛІТЬСЯ,/ПРАЦЮЙТЕ І/БОРІТЬСЯ ЗА/
ЗБЕРЕЖЕННЯ/ХРИСТИЯНСЬКОЇ/ДУШІ (ліворуч),
КОЖНОЇ/ЛЮДИНИ/УКРАЇНСЬКОГО/РОДУ
І ЗА ВЕСЬ/УКРАЇНСЬКИЙ/НАРІД… (праворуч)
та написи: ПАТРІАРХ ЙОСИФ/СЛІПИЙ; унизу –
герб патріарха, з обох сторін від якого зазначено
роки його життя – 1892 та 1984.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

400 років Луцькому Хрестовоздвиженському братству

Введено в обіг
20 червня 2017 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
30 000

Художник
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена історії Луцького
Хрестовоздвиженського братства – національнорелігійної громадської організації волинської
православної шляхти, яка мала на меті збереження
та захист православної віри на Волині і відіграла
важливу роль у суспільно-політичному житті краю
першої половини XVII ст.
Наприкінці XVI – на початку XVII століть братства,
що виникли у Львові, Києві, Луцьку, Острозі, Вільні
та інших містах, розгортали благодійну і культурнопросвітницьку діяльність: відкривали шпиталі, школи,
друкарні, поширювали книги, створюючи умови
для розвитку культури і науки, споруджували
церкви і монастирі.

Банкноти і монети України

Скульптор
Святослав Іваненко

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, праворуч від якого
зазначено напис УКРАЇНА (вертикально);
унизу – номінал 5 ГРИВЕНЬ; на дзеркальному
тлі зображено Хрестовоздвиженську братську
церкву (м. Луцьк, ХVII ст.), праворуч від якої на тлі
стилізованої сторінки стародруку – рік карбування
монети 2017, логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України (унизу).
На реверсі монети на дзеркальному тлі
зображено братчиків, угорі над якими – печатка
братства та зазначено півколом напис: ЛУЦЬКЕ
ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКЕ БРАТСТВО; унизу –
напис 400 РОКІВ.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Михайло Петренко

Введено в обіг
11 липня 2017 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

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена Михайлові
Миколайовичу Петренку (1817–1862) – поетовіромантику першої половини ХІХ століття.
До сьогодні збереглося небагато його творів,
але на всіх континентах світу пам’ятають його
пісенний шедевр “Дивлюсь я на небо”, а рядки
деяких віршів поета збереглися в піснях “Ходить
хвиля по Осколу” та “Взяв би я бандуру”,
які стали народними.
Ймовірно, що Михайло Петренко народився в місті
Слов’янську (нині Донецька область) у 1817 році.
Уперше його вірші були надруковані в 1841 році
в поетичному альманасі “Сніпъ”.

Банкноти і монети України

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Анатолій Демяненко

На аверсі монети зображено курган, український
степ, кам’яну бабу, на якій сидить сокіл, угорі
півколом – номінал 2 ГРИВНІ, малий Державний
Герб України (під яким рік карбування монети 2017),
зазначено напис УКРАЇНА, розміщено логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України.
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено
сокола, що летить, і зазначено написи: Дивлюся
на небо/та й думку гадаю:/Чому я не сокіл,/чому
не літаю,/Чому мені, Боже,/ти криллів не дав?/
Я землю б покинув/і в небо злітав! та МИХАЙЛО/
ПЕТРЕНКО/1817–1862 (унизу).
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Іван Айвазовський

Введено в обіг
11 липня 2017 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
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена всесвітньо відомому
живописцю-мариністу, баталісту, меценату –
Івану Костянтиновичу Айвазовському (1817–1900),
на картинах якого море зображено у всій життєвій
красі могутньої стихії.
Іван Айвазовський народився в Криму,
у Феодосії. Усе своє дитинство він провів
біля моря, яке постійно його вабило. Тому його
роботи переважно присвячені морю, але є чимало
картин з українськими мотивами, на яких зображено
Дніпро, степ, чумаків, весільні сценки.
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Скульптор
Святослав Іваненко

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України та напис УКРАЇНА;
стилізований фрагмент картини І. Айвазовського
в жанрі образотворчого мистецтва марини;
унизу – номінал 2 ГРИВНІ, логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України;
рік карбування монети 2017 (угорі ліворуч).
На реверсі монети зображено портрет Івана
Айвазовського; ліворуч зазначено: напис
ІВАН АЙВАЗОВСЬКИЙ (півколом), роки
його життя 1817/1900; праворуч на тлі завіси –
факсиміле художника.
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СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

85 років Київській області

Введено в обіг
25 липня 2017 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.
35 000

Художник
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена Київщині – колисці
Київської Русі.
Київська область розташована переважно
на Правобережжі, в межах Полісся та Лісостепу.
Область багата такими корисними копалинами:
торф, буре вугілля, граніти, гнейси, поклади каоліну,
глини тощо.
На території Київщини протікає 177 річок (усі вони
належать до басейну Дніпра). В області налічується
130 територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Основа економічного потенціалу –
машинобудування, металообробка, харчова
промисловість, розвинуте сільське господарство.

Банкноти і монети України

Скульптор
Святослав Іваненко

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, по колу написи:
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ
ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України;
у центрі – стилізовану композицію: фрагмент
дендропарку “Олександрія” (м. Біла Церква);
Вознесенський собор (м. Переяслав) – яскраву
пам’ятку сакральної архітектури в стилі українського
бароко; Ан-225 “Мрія” (угорі), під яким рік карбування
монети – 2017; трипільська кераміка і колосся (унизу).
На реверсі монети зображено герб області,
по колу розміщено написи: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
(угорі), ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Колесо життя

Введено в обіг
25 липня 2017 року
Номінал, грн
10
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
31,1 (1 унція)
Діаметр, мм
38,6
Категорія якості карбування
Пруф
Гурт
Гладкий із заглибленими написами*
Тираж, шт.
4 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена розкриттю
в художньо-образній манері філософського змісту
основоположних принципів людського існування –
прагнення любові, щастя і гармонії, пізнання природи
добра і зла, пошуку сенсу буття і неповторного шляху
людини в безмежному світі.
На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено
дорогу, яка пролягає через пагорби, долини і поля
та прямує до сонця (позолочене**), що символізує
життєвий шлях, дорогу в майбутнє. Унизу розміщено:

Скульптор
Володимир Дем’яненко

малий Державний Герб України (ліворуч),
рік карбування монети 2017 (праворуч), півколом
зазначено написи: УКРАЇНА, номінал 10/ГРИВЕНЬ.
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено
позолочене** стилізоване колесо, обід якого
складається із фрагментів, що частково нагадують
форми дерев’яного колеса чумацького воза,
шпицями колеса є пара – Чоловік і Жінка, які
є осердям руху, “вічним двигуном” людського буття.
По колу розміщено напис: КОЛЕСО ЖИТТЯ.

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
**Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,002 г.
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СЕРІЯ “УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА”

Косівський розпис

Введено в обіг
15 серпня 2017 року
Номінал, грн
10

5

Meтал, проба
Срібло, 999

Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція)

16,5

Діаметр, мм
32,0

35,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

Пруф
Гурт
Гладкий із
заглибленими
написами*
Тираж, шт.
3 500

Рифлений

40 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятні монети присвячені яскравій перлині
українського народного мистецтва – косівській
кераміці, яка отримала свою назву від міста
Косів Івано-Франківської області.
Естетику і стиль, народжені в українських Карпатах,
не переплутаєш ні з чим. Основні елементи
косівського розпису – квіти, візерунки,
що переходять у геометричний орнамент; птахи
та зображення людей у національному гуцульському
одязі виконані в особливій гамі переважно
зеленого, жовтого та коричневого кольорів.
Вірність традиції, насичені яскраві кольори,
тематичні сюжети – усе це і сьогодні вирізняє
оригінальний косівський розпис.
На аверсі монет розміщено: угорі півколом напис
УКРАЇНА, під яким праворуч – рік карбування

Скульптор
Володимир Атаманчук

монети 2017 та малий Державний Герб України;
стилізовану композицію: на дзеркальному тлі
в центрі – куманець із розписом, праворуч і ліворуч
від якого зображено фігури дівчини та хлопця
в національних костюмах з елементами косівських
розписів; унизу – півколом номінал: на монеті
зі срібла ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ. На монеті з нейзильберу розміщено
логотип Банкнотно-монетного двору Національного
банку України (унизу праворуч).
На реверсі монет зображено кольорову
(використано тамподрук) тарілку із зображенням
півня (на монеті зі срібла ввігнута поверхня)
та півколом розміщено написи: КОСІВСЬКИЙ
РОЗПИС (угорі), ТАРІЛКА “ПІВНИК” (унизу),
праворуч і ліворуч на дзеркальному тлі –
стилізовані півники.

*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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СЕРІЯ “СТАРОДАВНІ МІСТА УКРАЇНИ”

Давній Галич

Введено в обіг
22 серпня 2017 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
40 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена давньому галицькому
місту, одному з найбільших центрів Київської Русі.
Галич був столицею Галицького князівства
та Галицько-Волинської держави, визначним
економічним, політичним і культурним центром,
в якому розвивалися ремесла, торгівля, цивільне
та церковне будівництво, було складено ГалицькоВолинський літопис.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України та напис УКРАЇНА,

Банкноти і монети України

Скульптори
Святослав Іваненко,
Володимир Дем’яненко

у центрі на дзеркальному тлі – фрагмент керамічної
плитки з грифоном (ХІІ ст.), ліворуч від якої
вертикальний напис – 5 ГРИВЕНЬ, унизу праворуч –
рік карбування монети 2017 та логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено стилізовану композицію:
на тлі реконструкції давнього міста вершник – король
Данило Галицький; угорі – герб міста, праворуч
від якого напис – ГАЛИЧ/ДАВНІЙ.
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СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

85 років Вінницькій області

Введено в обіг
22 серпня 2017 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.
35 000

Художник
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена краю, розташованому
у лісостеповій зоні в межах Подільської височини.
Область славиться своїми численними пам’ятками
археології, історії, архітектури і містобудування.
Ці землі нерозривно пов’язані з козацтвом.
Саме тут формувалися одні з перших козацьких
загонів, широко розгортався повстанський,
гайдамацький рух.
Вінниччина багата на мінерально-сировинні ресурси.
У її надрах відкрито 1159 родовищ корисних копалин:
граніту, каоліну, гранату, флюориту, фосфоритів
та інших. Розроблені й використовуються цілющі
джерела мінеральної води, зокрема з високим
вмістом радону в м. Хмільник.

Банкноти і монети України

Скульптор
Святослав Іваненко

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, по колу написи:
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ
ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України;
у центрі: угорі рік карбування монети – 2017
та композицію: палац Потоцьких у м. Тульчин,
млин XIX століття в с. Круподеринці, водонапірна
вежа та фонтани (м. Вінниця), візитівка Вінниччини –
знаменитий бушанський рельєф у скельному храмі
с. Буша, аналогів якому немає, ліворуч від рельєфу −
квіти соняшнику та яблука, що символізують
потужний аграрний потенціал регіону.
На реверсі монети зображено герб області, по колу
розміщено написи: ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ (угорі),
ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).
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СЕРІЯ “УКРАЇНА КОСМІЧНА”

60-річчя запуску першого супутника Землі

Введено в обіг
29 серпня 2017 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 запуску першого
супутника Землі, який випромінював радіохвилі
на двох частотах, що дало змогу вивчати верхні
шари іоносфери.
Радіоаматори всього світу стежили за звуковими
сигналами, що передаються супутником. Його
можна було спостерігати як зірку першої
величини – навіть неозброєним оком.
Дата запуску супутника вважається початком
космічної ери людства. У створенні та запуску
першого супутника Землі брали участь українські
вчені та конструктори на чолі з основоположником
практичної космонавтики С. П. Корольовим.

Банкноти і монети України

Програмне моделювання
Віталій Андріянов

На аверсі монети розміщено: на дзеркальному
тлі – кольорове стилізоване зображення планети
Земля (використано тамподрук); унизу півколом
такі елементи: малий Державний Герб України,
напис УКРАЇНА, номінал 5 ГРИВЕНЬ, рік карбування
монети 2017 та логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України.
На реверсі монети подано стилізоване зображення
супутника Землі та розміщено напис: 60-РІЧЧЯ
ЗАПУСКУ ПЕРШОГО СУПУТНИКА ЗЕМЛІ
(праворуч півколом).
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Василь Ремесло

Введено в обіг
04 вересня 2017 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 всесвітньо
відомому вченому, талановитому селекціонеру,
академіку, “творцю” пшеничного колоса – Василю
Миколайовичу Ремеслу.
В. М. Ремесло закріпив за Україною статус “житниці
Європи”, селекціонував 40 сортів зернових
колосових культур, які й досі є донорами для сортів
пшениць як вітчизняної, так і зарубіжної селекції.
Він автор сортів озимої пшениці Миронівська 264,
Миронівська 808, Миронівська ювілейна,
Миронівська рання, Миронівська яра та багатьох
інших сортів, які значно підвищили врожайність
основної хлібної культури в Україні та за кордоном.

Банкноти і монети України

Скульптор
Володимир Атаманчук

На аверсі монети розміщено: угорі – напис
УКРАЇНА та малий Державний Герб України
(праворуч); на дзеркальному тлі зображено
жінку, яка тримає снопи пшениці; унизу: ліворуч –
рік карбування монети 2017 та логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України;
праворуч – номінал 2/ГРИВНІ.
На реверсі монети зображено портрет Василя
Ремесла, прикрашений колосками; ліворуч
півколом зазначено напис ВАСИЛЬ РЕМЕСЛО,
праворуч – роки його життя 1907/1983.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

500-річчя Реформації

Введено в обіг
15 вересня 2017 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
40 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена важливому явищу
європейської культури – 500-річчю Реформації.
Формальний початок релігійно-суспільного руху
в Європі XVI – середини XVII століть пов’язують
із виступом німецького реформатора, доктора
богослов’я Віттенберзького університету Мартіна
Лютера, який у 1517 році оприлюднив свої знамениті
95 тез, що були націлені проти практики продажу
індульгенцій (звільнення від гріха, дароване церквою)
та наголошували, що людина досягає “спасіння душі”
(або “виправдання”) не через церкву та її обряди,
а за допомогою віри.
Вплив Реформації на українських землях виявився
у демократизації церкви, наближенні її до народу,
процесі створення національних шкіл, друкарень,
перекладу Біблії та богослужбових книг живою
українською мовою.

Банкноти і монети України

Скульптор
Володимир Атаманчук

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний
Герб України, під яким зазначено написи: УКРАЇНА/
5 ГРИВЕНЬ; на дзеркальному тлі – хрест, ліворуч
від якого зображено стилізований аркуш розгорнутої
Біблії, переклад якої німецькою мовою зробив Мартін
Лютер, із декоративною закладкою з українським
орнаментом, що символізує причетність України
до загальноєвропейського процесу творення нової
церкви. Праворуч від хреста зазначено п’ять тез,
які є квінтесенцією цієї теології: ТІЛЬКИ/ПИСАННЯ/
ТІЛЬКИ/ВІРА/ТІЛЬКИ/БЛАГОДАТЬ/ТІЛЬКИ/ХРИСТОС/
ТІЛЬКИ/БОГОВІ СЛАВА; логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України (унизу праворуч).
На реверсі монети розміщено: на червоно-чорному
тлі (використано тамподрук), що символізує драматизм
того часу, – розп’яття, праворуч – Мартін Лютер,
який тримає в руці аркуш зі своїми тезами, та написи:
МАРТІН/ЛЮТЕР (угорі), 500 РОКІВ/РЕФОРМАЦІЇ
(вертикально ліворуч).
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СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Катерининська церква в м. Чернігові

Введено в обіг
18 вересня 2017 року
Номінал, грн
10

5

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція)

16,5

Діаметр, мм
38,6

35,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

Пруф
Гурт
Гладкий із
заглибленими
написами*
Тираж, шт.
2 500

Рифлений

40 000

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

Пам’ятні монети присвячені церкві, яка є втіленням
кращих традицій вітчизняної сакральної архітектури.
Храм збудовано в стилі українського бароко
в пам’ять про героїзм козаків Чернігівського полку,
виявлений ними під час штурму турецької фортеці
Азов у 1696 році під командуванням полковника
Якова Лизогуба.
Церква розташована на височині, в історичному
центрі міста Чернігів, зведена на кошти братів-козаків
Якова і Семена Лизогубів та освячена у 1715 році.
На аверсі монет розміщено: угорі – малий Державний
Герб України, під яким напис УКРАЇНА; у центрі на тлі

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Дем’яненко

дзеркального хрестоподібного плану Катерининської
церкви – герб Лизогубів; рік карбування монети 2017
(праворуч); унизу написи: на монеті зі срібла – 10/
ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу – 5/ГРИВЕНЬ.
На монеті з нейзильберу ліворуч – логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монет зображено одну з візитівок
Чернігова – Катерининську церкву (вид із висоти
пташиного польоту), яка зустрічає гостей міста,
та розміщено: праворуч – герб міста, під яким напис
ЧЕРНІГІВ, стилізовану дорогу, напис: КОЗАЦЬКА/
КАТЕРИНИНСЬКА/ЦЕРКВА (унизу).

*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 “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

80 років Полтавській області

Введено в обіг
10 жовтня 2017 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.
35 000

Художник
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена індустріально-аграрному
краю, розташованому у Середньому Подніпров’ї.
Полтавщину репрезентує плеяда її найвідоміших
уродженців: Г. Сковорода, І. Котляревський,
М. Гоголь, М. Лисенко, О. Гончар, О. Пчілка,
П. Мирний, В. Симоненко; майстри решетилівських
килимів та опішнянської кераміки.
У структурі промислового виробництва сучасної
Полтавської області найбільша частка належить
паливно-енергетичному комплексу, гірничодобувній
промисловості і машинобудуванню. Відома
Полтавщина і своїми мінеральними водами
курорту “Миргород”.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, по колу написи:
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Скульптор
Святослав Іваненко

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі),
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України; у центрі: рік карбування монети – 2017,
праворуч від якого – вертикальна орнаментальна
смуга; композиція, що символізує область:
Спасо-Преображенська церква (с. Великі
Сорочинці), будинок водолікарні (м. Миргород);
ліра, чорнильниця та перо – символи літературної
творчості; ліворуч − КрАЗ “Ураган” (багатоцільовий
броньований автомобіль); унизу – колосся, гарбуз,
виноград, яблуко, куманець (із гончарної столиці
України – Опішні).
На реверсі монети зображено герб області, по колу
розміщено написи: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ (угорі),
ЗАСНОВАНА У 1937 РОЦІ (унизу).
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СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

80 років Хмельницькій області

Введено в обіг
10 жовтня 2017 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.
35 000

Художник
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена краю, розташованому
на південному заході Східно-Європейської рівнини
в зонах лісостепу і мішаних лісів.
Унікальне поєднання давніх історико-архітектурних
пам’яток, мальовничих ландшафтів, м’якого
цілющого клімату – це і є Хмельниччина, яка
славиться фортецями Кам’янця-Подільського,
Меджибожа, Старокостянтинова, каньйонами
Дністра і Смотрича, печерами Бакотського
скельного монастиря тощо.
На території області протікає понад три тисячі
річок і потічків, найбільші серед них −
Дністер, Південний Буг, Горинь, Случ, Збруч,
Смотрич; тут обліковується понад 300 родовищ
із 26 видами різноманітних корисних копалин,
більше шістдесяти ділянок підземних прісних,
мінеральних та столових вод.
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Скульптор
Святослав Іваненко

У Хмельницькій області працює багато підприємств,
продукція яких цінується в Україні та за її межами.
На аверсі монети розміщено: угорі малий
Державний Герб України, по колу написи:
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ
ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України;
у центрі: рік карбування монети – 2017
та композицію, що символізує область: угорі –
символ мирного атома, під яким – замок Острозьких
у м. Старокостянтинів, церква святого Миколая
на території Меджибізької фортеці (праворуч),
символічний букет із сільськогосподарської
продукції – соняшників, зернових, кукурудзи
(унизу) та кормозбиральний комбайн (ліворуч).
На реверсі монети зображено герб області, по колу
розміщено написи: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ (угорі),
ЗАСНОВАНА У 1937 РОЦІ (унизу).
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Архістратиг Михаїл

Введено в обіг
12 жовтня 2017 року
Номінал, грн
1
Meтал, проба
Срібло, 999
Маса, г
31,1 (1 унція)
Діаметр, мм
38,6
Категорія якості карбування
Пруф
Гурт
Гладкий із заглибленими написами*
Тираж, шт.
До 10 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена Архістратигу Михаїлу –
архангелу, який є одним із найшанованіших біблійних
персонажів.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України та зазначено півколом
напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ; у центрі
на дзеркальному тлі у восьмикутному картуші
на щиті зображено емблему Національного банку

Скульптори
Святослав Іваненко,
Роман Чайковський

України – алегоричні фігури грифонів, між якими
емблема гривні – грошово-вагової одиниці Київської
Русі; під щитом зазначено рік карбування монети
2017, номінал – ОДНА ГРИВНЯ (унизу півколом).
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено
Архістратига Михаїла; по колу зазначено напис:
…ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА
МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка “Гайдамаки”).

*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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СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

100 років Херсонському державному університету

Введено в обіг
24 жовтня 2017 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
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена одному з найстаріших
вищих навчальних закладів на півдні України,
який засновано в листопаді 1917 року на базі
евакуйованого в Херсон Юр’ївського учительського
інституту.
Один із пріоритетних напрямів в університеті –
підготовка і реалізація міжнародних проєктів у сфері
науки й освіти; навчальний заклад готує спеціалістів
із 34 спеціальностей: вихователів дитячих закладів,
учителів, юристів, економістів, екологів, психологів,
журналістів, перекладачів та інших фахівців.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України та зазначено напис
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Скульптори
Володимир Атаманчук,
Анатолій Демяненко

УКРАЇНА, під яким номінал 2 ГРИВНІ (праворуч),
у центрі на дзеркальному тлі – стилізовану
композицію: на тлі книги зображено сучасну будівлю
університету, на якій розміщено його логотип
із написами по колу: ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ (угорі), KHERSON STATE UNIVERSITY
(унизу); рік карбування монети – 2017 та логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України (унизу праворуч).
На реверсі монети розміщено стилізовану
композицію: на тлі книги зображено історичну
будівлю міста, в яку університет переїхав у 1922 році,
і зазначено написи: 100/РОКІВ/ХЕРСОНСЬКИЙ/
ДЕРЖАВНИЙ/УНІВЕРСИТЕТ.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

100 років Національному академічному українському драматичному театру
імені Марії Заньковецької

Введено в обіг
24 жовтня 2017 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

Художник
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена театру, створеному
в 1917 році в Києві за підтримки Центральної Ради
як Український національний театр, що об’єднав
акторів різних театральних труп.
Перший державний театр України гастролював
за фінансової підтримки уряду. Вистави йшли
в театрах Києва, Чернігова, Полтави, Житомира,
Катеринослава.
До складу трупи входили провідні українські митці:
М. Заньковецька, В. Любарт, О. Полянська,
Г. Маринич, Б. Романицький, а також талановита
молодь.
Становлення українського театру відбувалося
на фоні складних соціально-політичних подій,
постійної зміни урядів, що позначилося на його
розвитку, ставало причиною реорганізацій, зміни
назв (Державний народний театр, Український
народний театр, Народний театр) та місць
перебування (з 1931 року театр працював
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Скульптор
Святослав Іваненко

у Запоріжжі, а з осені 1944 року і дотепер –
у Львові).
На аверсі монети розміщено: угорі на тлі
театральної куліси – малий Державний Герб
України, під яким зазначено написи: УКРАЇНА
та рік карбування монети 2017 (ліворуч); у центрі
на дзеркальному тлі – будівля театру, під якою
зазначено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ/ТЕАТР/ІМЕНІ/МАРІЇ
ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ та номінал П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу
півколом); праворуч – логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України.
На реверсі монети в обрамленні театральної куліси
розміщено портрет Марії Заньковецької, ліворуч
від якої зазначено написи: 100 РОКІВ та назви міст
і роки початку роботи в них: КИЇВ/1917/ЗАПОРІЖЖЯ/
1931/ЛЬВІВ/1944/ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/
УКРАЇНСЬКИЙ; на театральній сцені дзеркальний
напис – ТЕАТР та внизу – ІМЕНІ/МАРІЇ
ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ.
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СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

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

Введено в обіг
27 жовтня 2017 року
Номінал, грн
20

5

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
62,2 (2 унції)

16,5

Діаметр, мм
50,0

35,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

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

Рифлений

40 000

Художник
Наталія Фандікова

Пам’ятні монети присвячені Національному
академічному театру опери та балету України
ім. Т. Г. Шевченка – видатному творчому колективу,
який втілює в собі найкращі традиції української
культури.
Слава про оперне та балетне мистецтво України
давно сягнула за межі країни. Національна опера
України активно та успішно інтеґрується у світовий
музичний процес, про що свідчать гастролі
в багатьох країнах світу, участь у найпрестижніших
музичних фестивалях.
На аверсі монет розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, під яким зазначено напис
УКРАЇНА (на монеті зі срібла), написи УКРАЇНА
та роки 1867 2017 (на монеті з нейзильберу) –

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Дем’яненко

використано тамподрук; у центрі на дзеркальному
тлі – будівлю театру; унизу – зазначено написи:
на монеті зі срібла – 20/ГРИВЕНЬ, на монеті
з нейзильберу – 5/ГРИВЕНЬ.
На монеті з нейзильберу унизу праворуч – логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України.
На реверсі монет зображено стилізовану
композицію: глядацька зала (на монеті зі срібла –
позолочена**), над якою алегорична композиція
геральдичних грифонів, які тримають у лапах ліру
як символ музичного мистецтва, та зазначено
написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
(угорі півколом), ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ
ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА (під грифонами), 150 РОКІВ (унизу).

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 62.2,
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
**Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,003 г.

Банкноти і монети України
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Олександр Архипенко

Введено в обіг
09 листопада 2017 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 живописцю, графіку,
одному з найвідоміших скульпторів ХХ століття,
одному з основоположників модерних стилів
у скульптурі ХХ ст. та провіднику мистецької
революції – Олександру Порфировичу Архипенку.
Народившись у Києві, Олександр Архипенко через
усе життя проніс зачарованість красою рідної землі,
магією трипільської культури, архаїкою половецьких
скульптур, барвами селянської кераміки тощо.
Роботи Архипенка позначені динамізмом,
лаконічністю композиції й форми. Більшості
його композицій властива манера кубізму,
конструктивізму та абстракціонізму. Він синтезував
живопис і скульптуру, поєднав тривимірність
і площинність. Понад тисяча скульптур і малярських

Банкноти і монети України

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Володимир Атаманчук

творів Архипенка увійшли до скарбниці світового
мистецтва.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, над яким – рік карбування
монети 2017; півколом зазначено написи: УКРАЇНА
(ліворуч) та номінал 2 гривні (праворуч), під яким
розміщено логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України; на дзеркальному тлі –
стилізовану композицію: руки митця, який моделює
скульптуру.
На реверсі монети зображено портрет Олександра
Архипенка, праворуч від якого зазначено роки його
життя 1887•1964 (вертикально внизу), стилізовану
скульптурну роботу Архипенка та написи півколом:
ОЛЕКСАНДР (унизу) АРХИПЕНКО (праворуч).
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу

Введено в обіг
17 листопада 2017 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 важливій події в історії
кримськотатарського народу – національному з’їзду,
першому Курултаю, який відбувся у листопаді
1917 року.
Результатом роботи Курултаю було прийняття
Конституції Кримської Народної Республіки, в якій
визнавалася рівноправність усіх мешканців Криму
незалежно від їхньої національності, закріплювалася
рівноправність жінок, проголошувались
основоположні демократичні свободи. Курултай
затвердив національний прапор блакитного кольору,
національний герб у вигляді золотої тамги кримських
ханів та національний гімн.
На аверсі монети розміщено: малий Державний
Герб України, праворуч від якого зазначено написи:

Банкноти і монети України

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Анатолій Демяненко

УКРАЇНА/5 ГРИВЕНЬ, під гербом – рік карбування
монети 2017; синє зображення карти півострова Крим,
на тлі якого жовтими буквами наведено рядки з гімну
кримськотатарського народу: Я ПРИСЯГНУВСЯ,/
Я ДАВ СЛОВО/ПОМЕРТИ ЗА НАРОД…/
ANT ETKENMEN,/SÖZ BERGENMEN/MILLET ICUN
ÖLMEGE… та жовту тамгу (використано тамподрук) –
герб кримських татар; логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети на тлі будівель мечеті зображено
делегатів кримськотатарського національного
з’їзду та зазначено написи: 100 РОКІВ/YIL
(над будівлею праворуч), ПЕРШИЙ КУРУЛТАЙ
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ (угорі півколом)
QIRIMTATAR HALQINIÑ BIRINCI QURULTAYI
(унизу півколом).
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СЕРІЯ “СПОРТ”

ХV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро

Введено в обіг
21 листопада 2017 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

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

Пам’ятна монета присвячена міжнародним змаганням
із літніх видів спорту, що проводяться щочотири
роки під егідою Міжнародного Паралімпійського
комітету в межах Паралімпійського руху.
Україну в XV літніх Паралімпійських іграх
у Ріо-де-Жанейро представляли 172 паралімпійці,
які виборювали медалі в 15 видах спорту.
Національна збірна України посіла третю сходинку
в загальному медальному заліку, виборовши
рекордну кількість нагород різного ґатунку.
Наші паралімпійці встановили 109 рекордів
у трьох видах спорту: плаванні, легкій атлетиці
і пауерліфтингу, з яких 22 – рекорди світу,
54 – рекорди Європи і 32 – паралімпійські рекорди.

Банкноти і монети України

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Анатолій Демяненко

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний
Герб України та напис – УКРАЇНА (праворуч), під яким
логотип Національного Паралімпійського комітету
України та стилізовану медаль паралімпійських ігор,
ліворуч від яких написи: ЗОЛОТО 41/СРІБЛО 37/
БРОНЗА 39; на дзеркальному тлі – рік карбування
монети 2017, унизу півколом номінал ДВІ ГРИВНІ,
логотип Банкнотно-монетного двору Національного
банку України (праворуч).
На реверсі монети на тлі стилізованої хвилястої
стрічки зображено паралімпійця з ракеткою
в руці, напис – РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО; ліворуч від фігури
спортсмена – півколом напис XV ПАРАЛІМПІЙСЬКІ
ІГРИ, угорі – емблема паралімпійського руху
в Україні та рік, коли відбулися ігри, – 2016.
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СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

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

Введено в обіг
23 листопада 2017 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 утворенню першої
української військової частини, сформованої
на добровольчих засадах, чим було покладено
початок українізації військових частин у російській
армії. Полк брав участь у збройному опорі
Української Народної Республіки російській агресії.
Перший Український військовий з’їзд 1917 року
підтримав формування першої української військової
частини, вимагаючи зарахувати до її складу всіх
3200 осіб, що записалися до полку, і призначив
командиром полковника Юрія Капкана.
Створення Першого українського полку імені Богдана
Хмельницького стало важливим кроком на шляху
до розбудови новітньої української армії.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний
Герб України, праворуч від якого зазначено напис
УКРАЇНА, під яким номінал та рік карбування монети –

Банкноти і монети України

Скульптори
Святослав Іваненко,
Володимир Атаманчук

5/ГРИВЕНЬ/2017; у центрі – стилізована композиція,
витримана у стилістиці українського авангарду початку
ХХ століття – вояки в одностроях різних військових
формувань часів Української революції, один з яких
тримає прапор, на якому є напис 1917; унизу – логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України.
На реверсі монети стилізовано зображено прапори
перших українських військових формувань,
чільне місце серед яких займає прапор Першого
Українського козацького полку імені Богдана
Хмельницького, історичні прапори Українського
Державного флоту, Українського Запорізького полку,
сформованого у Москві з вояків-українців,
інші прапори; унизу – прапор сучасних Збройних
Сил України та зазначено написи: 100/РОКІВ
(унизу ліворуч) ПОЧАТОК ФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ
СИЛ (ліворуч вертикально) УКРАЇНИ (угорі).
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СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

85 років Одеській області

Введено в обіг
28 листопада 2017 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.
35 000

Художник
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена морським воротам
нашої країни, приморському краю, розташованому
на перетині найважливіших міжнародних водних
шляхів: дунайського, дністровського, дніпровського –
Одеській області.
Це високорозвинутий індустріальний регіон,
у якому одне з провідних місць посідає морське
господарство, що має складну міжгалузеву
структуру й охоплює різноманітні види та форми
господарської діяльності. Далеко за межами
України знають чудові традиції одеських виноробів.
Одеський край багатий на животворні джерела
мінеральних вод “Куяльник”, що мають важливе
бальнеологічне значення. Морські курорти області –
одні з найпопулярніших серед українців.

Банкноти і монети України

Скульптор
Святослав Іваненко

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, по колу написи:
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ
ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України;
у центрі – стилізовану композицію, що символізує
область: Білгород-Дністровська (Аккерманська)
фортеця, під якою – рік карбування монети
2017 (праворуч), стилізовані хвилі та корабель,
портовий кран (ліворуч); унизу – піщаний пляж
із шезлонгом і парасолею, амфора та виноград.
На реверсі монети зображено герб області,
по колу розміщено написи: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
(угорі), ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).
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СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

85 років Чернігівській області

Введено в обіг
28 листопада 2017 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.
35 000

Художник
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена краю, розташованому
в межах поліської та лісостепової зон, – Чернігівщині –
одній з областей України, що відображає
різноманіття природного середовища і сировинних
ресурсів, видів і напрямів виробничої діяльності,
де зосереджено значний туристичний
і рекреаційний потенціал.
Ця земля має тисячолітню славетну історію,
що збереглась у численних пам’ятках і святинях.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, по колу написи:
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), під яким
рік карбування монети – 2017, П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ

Банкноти і монети України

Скульптор
Святослав Іваненко

(унизу), праворуч – логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України; у центрі –
стилізовану композицію, що символізує область:
будівля Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя (угорі), праворуч – дерев’яна
Георгіївська церква (м. Седнів), під якою шиферна
плита з рельєфним орнаментом із Борисоглібського
собору, унизу – меандровий орнамент (Мізинська
стоянка), колосся, журавель, дерева та в центрі –
стилізоване зображення Десни.
На реверсі монети зображено герб області, по колу
розміщено написи: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ (угорі),
ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).
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СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури

Введено в обіг
07 грудня 2017 року
Номінал, грн
5

2

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
15,55 (1/2 унції)

12,8

Діаметр, мм
33,0

31,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

Пруф
Гурт
Гладкий із
заглибленими
написами*
Тираж, шт.
2 500

Рифлений

35 000

Художник
Микола Кочубей

Пам’ятні монети присвячені 100-річчю Національної
академії образотворчого мистецтва і архітектури –
спадкоємиці Української академії мистецтва, яка була
заснована 18 грудня 1917 року з ініціативи видатних
державників, діячів культури, художників у час
великих надій та важких випробувань для України.
Основною метою першого в Україні вищого
художнього навчального закладу було плекання
мистецької школи на ґрунті традицій національної
і світової культури.
На аверсі монет розміщено: угорі – малий Державний
Герб України, під яким зазначено рік карбування –
2017, зазначено стилізований напис півколом

Скульптори
Роман Чайковський,
Володимир Атаманчук

NАЦІОNАЛЬNИЙ БАNК УКРАЇNИ; у центрі –
восьмикутник на дзеркальному тлі в обрамленні
рослинного орнаменту із зображенням профілю
богині Мінерви – покровительки мистецтв; унизу –
позначення номіналу: на монеті зі срібла – 5/
ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу – 2/ГРИВНІ.
На монеті з нейзильберу праворуч – логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку.
На реверсі монет розміщено: зображення
будівлі академії, під якою позначено роки
1917 і 2017; стилізовані написи: 100 РОКІВ (угорі)
та NАЦІОNАЛЬNА/АКАDЕМІЯ/ОБРАЗОТВОРЧОГО/
МИСТЕЦТВА І/АРХІТЕКТУРИ (унизу).

*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 “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

85 років Дніпропетровській області

Введено в обіг
12 грудня 2017 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.
35 000

Художник
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена одному
з найбільш економічно розвинутих регіонів,
який характеризується вигідним географічним
розташуванням у центральній частині країни,
багатими природними ресурсами, потужним
науково-промисловим і культурним потенціалом,
розвинутим сільськогосподарським виробництвом, –
Дніпропетровській області.
Дніпропетровщина має багату і славну історію,
яка сягає в глибину віків. Яскравою візитівкою
області є петриківський декоративний розпис –
самобутня сторінка культури українського народу.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, під яким рік карбування
монети 2017, по колу написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу),

Банкноти і монети України

Скульптор
Святослав Іваненко

праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України; у центрі композицію,
яка є своєрідним візуальним портретом області:
унікальний дерев’яний храм XVIII ст., побудований
без жодного цвяха, – Троїцький собор, праворуч
від якого стилізовані об’єкти, що символізують
пріоритетний розвиток у краї ракетно-космічного
будівництва та металургійного виробництва, –
супутник на тлі зірок та ківш, під яким – квітка –
фрагмент петриківського розпису і пензлі, ліворуч –
колосся, що вказує на потужний аграрний потенціал
регіону.
На реверсі монети зображено герб області, по колу
розміщено написи: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
(угорі), ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).
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СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

85 років Харківській області

Введено в обіг
12 грудня 2017 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.
35 000

Художник
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

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

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

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

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

Область багата на корисні копалини – природний
газ, нафту, кам’яне і буре вугілля, кам’яну сіль,
фосфорити, охру, глину, піски, вапняки, крейду
тощо.
Завдяки родючим чорноземним ґрунтам
і сприятливим кліматичним умовам Харківська

Банкноти і монети України

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

119

2017

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

85 років Донецькій області

Введено в обіг
26 грудня 2017 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.
35 000

Художник
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена адміністративнотериторіальній одиниці України, яка розташована
на південному сході країни.
На території нинішньої Донеччини 500 років тому
виникли українські козацькі поселення, які згодом
утворили Кальміуську паланку Війська Запорозького
Низового.
Донецька область межує на заході із Запорізькою
та Дніпропетровською, на північному заході –
з Харківською, на північному сході та сході –
з Луганською областями України та Ростовською
областю Росії. З півдня область омивається
Азовським морем.
Це край промислового виробництва та видобутку
вугілля.

Банкноти і монети України

Скульптор
Святослав Іваненко

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, по колу написи:
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ
ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України;
у центрі – стилізовану композицію, що символізує
область: фрагмент прапора області, під яким – рік
карбування монети 2017 (праворуч), Свято-Успенська
Святогірська лавра (ліворуч), терикон, фрагмент
українського степу з кам’яною бабою (праворуч);
унизу – квіти соняшнику, шахтарські ліхтар та каска.
На реверсі монети стилізовано зображено пальму
Мерцалова у вінку з дубового листя – елементи
герба Донецької області, по колу розміщено
написи: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ (угорі), ЗАСНОВАНА
У 1932 РОЦІ (унизу).
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

50 років Світовому конґресу українців

Введено в обіг
26 грудня 2017 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 діяльності міжнародної
координаційної надбудови українських громад
у діаспорі, яка упродовж 50 років представляє
інтереси мільйонів українців у світі.
Метою діяльності СКУ є поширення на планеті
принципів демократії, захист прав людини, підтримка
незалежності, територіальної цілісності, національної
ідентичності та економічного розвитку України –
духовної Батьківщини українців, які проживають
за її межами.
З 2003 року СКУ визнаний економічною
та соціальною радою Організації Об’єднаних
Націй як неурядова організація зі спеціальним
консультативним статусом.

Банкноти і монети України

Програмне моделювання
Віталій Андріянов

На аверсі монети розміщено: на тлі символічного
зображення моделі Землі – стилізоване під вишивку
декоративне дерево; ліворуч – малий Державний
Герб України та напис півколом УКРАЇНА; праворуч –
номінал 5/ГРИВЕНЬ (півколом); рік карбування
монети 2017 (унизу); у центрі декоративного дерева –
логотип Банкнотно-монетного двору Національного
банку України.
На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено
стилізоване зображення снопа з перевеслом,
що символізує об’єднуючу та гуртуючу діяльність
СКУ в усьому світі; по обидва боки від якого роки
1967 та 2017; по колу зазначено написи: СВІТОВИЙ
КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ (угорі), UKRAINIAN WORLD
CONGRESS (унизу).
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Пам’ятні монети введені в обіг у 2017 році

№ Найменування

Серія

Метал

Номінал

Дата введення в
обіг

1

Тетяна Яблонська

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

21 лютого 2017

2

Тур

Фауна в пам`ятках
культури України

срібло
(Ag 925)

5 гривень

15 березня 2017

3

До 100-річчя подій
Української революції
1917–1921 років

Відродження
української
державності

нейзильбер

5 гривень

22 березня 2017

4

Лев

Фауна в пам`ятках
культури України

срібло
(Ag 925)

5 гривень

11 квiтня 2017

5

Микола Костомаров

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

20 квiтня 2017

6

200 років Південноукраїнському національному
Вищі навчальні
педагогічному університету
заклади України
ім. К. Д. Ушинського

нейзильбер

2 гривнi

11 травня 2017

7

Пісенний конкурс
`Євробачення-2017`

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

11 травня 2017

8

Старий замок
у м. Кам`янці-Подільському

Пам'ятки архітектури
України

срібло
(Ag 925)

10 гривень

17 травня 2017

9

Старий замок
у м. Кам`янці-Подільському

Пам'ятки архітектури
України

нейзильбер

5 гривень

17 травня 2017

10

Змія

Фауна в пам`ятках
культури України

срібло
(Ag 925)

5 гривень

25 травня 2017

11

125 років трамвайному
руху в Києві

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

25 травня 2017

12

Перегузня

Флора і фауна України

срібло
(Ag 925)

10 гривень

1 червня 2017

13

Перегузня

Флора і фауна України

нейзильбер

2 гривнi

1 червня 2017

14

Йосиф Сліпий

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

20 червня 2017

15

400 років Луцькому Хрестовоздвиженському братству

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

20 червня 2017

16

Михайло Петренко

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

11 липня 2017

17

Іван Айвазовський

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

11 липня 2017

Банкноти і монети України
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ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ ВВЕДЕНІ В ОБІГ У 2017 РОЦІ

№ Найменування

Серія

Метал

Номінал

Дата введення в
обіг

18

85 років Київській
області

Області України

біметалеві із
недорогоцін- 5 гривень
них металів

25 липня 2017

19

Колесо життя

Інші монети

срібло
(Ag 925)

10 гривень

25 липня 2017

20 Косівський розпис

Українська спадщина

срібло
(Ag 999)

10 гривень

15 серпня 2017

21

Косівський розпис

Українська спадщина

нейзильбер

5 гривень

15 серпня 2017

22

Давній Галич

Стародавні міста
України

нейзильбер

5 гривень

22 серпня 2017

23

85 років Вінницькій
області

Області України

біметалеві із
недорогоцін- 5 гривень
них металів

22 серпня 2017

24

60-річчя запуску
першого супутника Землі

Україна космічна

нейзильбер

5 гривень

29 серпня 2017

25

Василь Ремесло

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

4 вересня 2017

26

500-річчя Реформації

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

15 вересня 2017

27

Катерининська церква
в м. Чернігові

Пам'ятки архітектури
України

срібло
(Ag 925)

10 гривень

18 вересня 2017

28

Катерининська церква
в м. Чернігові

Пам'ятки архітектури
України

нейзильбер

5 гривень

18 вересня 2017

29

80 років Полтавській
області

Області України

біметалеві із
недорогоцін- 5 гривень
них металів

10 жовтня 2017

30

80 років Хмельницькій
області

Області України

біметалеві із
недорогоцін- 5 гривень
них металів

10 жовтня 2017

31

Архістратиг Михаїл

Інші монети

срібло
(Ag 999)

1 гривня

12 жовтня 2017

32

100 років Херсонському
державному університету

Вищі навчальні
заклади України

нейзильбер

2 гривнi

24 жовтня 2017

33

100 років Національному
академічному українському
драматичному театру імені
Марії Заньковецької

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

24 жовтня 2017

34

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

срібло
(Ag 925)

20 гривень 27 жовтня 2017

Банкноти і монети України
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ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ ВВЕДЕНІ В ОБІГ У 2017 РОЦІ

№ Найменування

Серія

Метал

Номінал

Дата введення в
обіг

нейзильбер

5 гривень

27 жовтня 2017

35

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

36

Олександр Архипенко

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

9 листопада 2017

37

100-річчя першого Курултаю
кримськотатарського народу

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

17 листопада 2017

38

XV літні Паралімпійські ігри.
Ріо-де-Жанейро

Спорт

нейзильбер

2 гривнi

21 листопада 2017

39

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

Збройні Сили
України

нейзильбер

5 гривень

23 листопада 2017

40

85 років Одеській області

Області України

біметалеві із
недорогоцін- 5 гривень
них металів

28 листопада 2017

41

85 років Чернігівській області

Області України

біметалеві із
недорогоцін- 5 гривень
них металів

28 листопада 2017

42

100 років Національній
академії образотворчого
мистецтва і архітектури

Вищі навчальні
заклади України

срібло
(Ag 925)

5 гривень

7 грудня 2017

43

100 років Національній
академії образотворчого
мистецтва і архітектури

Вищі навчальні
заклади України

нейзильбер

2 гривнi

7 грудня 2017

44

85 років Дніпропетровській
області

Області України

біметалеві із
недорогоцін- 5 гривень
них металів

12 грудня 2017

45

85 років Харківській області

Області України

біметалеві із
недорогоцін- 5 гривень
них металів

12 грудня 2017

46

85 років Донецькій області

Області України

біметалеві із
недорогоцін- 5 гривень
них металів

26 грудня 2017

47

50 років Світовому конґресу
українців

Інші монети

нейзильбер

26 грудня 2017

Банкноти і монети України

5 гривень
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