Пам’ятні монети,
введені в обіг
у 2018 році

Банкноти і монети України

125

2018

СЕРІЯ “СПОРТ”

ХХІІІ зимові Олімпійські ігри

Введено в обіг
10 січня 2018 року
Номінал, грн
10

2

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція)

12,8

Діаметр, мм
38,6

31,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

Пруф
Гурт
Гладкий із
заглибленими
написами*
Тираж, шт.
5 000

Рифлений

40 000

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

Пам’ятні монети присвячені важливій події
у світовому спортивному житті – зимовим
Олімпійським іграм, що проходили із 9 до 25 лютого
2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.
Міжнародні змагання проводяться під егідою
Міжнародного олімпійського комітету у межах
олімпійського руху.
На аверсі монет розміщено: стилізований факел
у вигляді римської цифри XXІІІ із кольоровим
вогнем – одним із символів Олімпійських ігор
(на монеті зі срібла використано голографічне
зображення, на монеті з нейзильберу – тамподрук);
ліворуч – малий Державний Герб України, над яким

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Володимир Атаманчук

напис УКРАЇНА та рік карбування монети – 2018;
праворуч на тлі стилізованих сніжинок відображено
номінал: на монеті зі срібла – 10/ГРИВЕНЬ, на монеті
з нейзильберу – 2/ГРИВНІ. На монеті з нейзильберу
унизу праворуч – логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України.
На реверсі монет зображено: праворуч –
фрагмент стилізованої сніжинки, у центрі якої знак
Національного олімпійського комітету України,
між кристалами сніжинки на матовому тлі розміщено
піктограми, що символізують зимові види спорту;
ліворуч – напис півколом – ХХІІІ ЗИМОВІ
ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ.

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

Олександр Шалімов

Введено в обіг
23 січня 2018 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 відомому вченомухірургу, доктору медичних наук, професорові,
академіку Національної академії наук України,
одному із засновників української хірургічної
школи – Олександру Олексійовичу Шалімову.
О. О. Шалімов автор понад 800 наукових праць
та 112 винаходів, ініціатор створення в Україні
двох науково-дослідних інститутів – у Харкові
та Києві.
За своє життя провів близько 40 тисяч операцій.
Широко відомий у світі своїми роботами. Був
членом міжнародного союзу хірургів, Асоціації
хірургів України, Австрії, Німеччини. Дійсний член
Академії медичних наук України та Нью-Йоркської
академії наук.

Банкноти і монети України

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Анатолій Демяненко

На аверсі монети розміщено: праворуч – малий
Державний Герб України, над яким зображено
рік карбування монети 2018; ліворуч від нього –
вертикальні написи: УКРАЇНА (угорі) та позначення
номіналу 2 ГРИВНІ (унизу); у центрі на дзеркальному
тлі – стилізовану композицію: рука хірурга
зі скальпелем в оточенні “дерева життя” та зазначено
напис: УЧИСЬ/ПРОТЯГОМ/УСЬОГО ЖИТТЯ,/
ПРАЦЮЙ,/НЕ ВВАЖАЮЧИ СЕБЕ/НАЙРОЗУМНІШИМ,/
І НЕ ОПУСКАЙ РУК/У РАЗІ НЕВДАЧІ/О. ШАЛІМОВ;
логотип Банкнотно-монетного двору Національного
банку України (унизу).
На реверсі монети зображено портрет Олександра
Шалімова, праворуч від якого вертикальний
напис ОЛЕКСАНДР ШАЛІМОВ, червона крапля
(використано тамподрук) та його роки життя 1918/2006.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Леонід Жаботинський

Введено в обіг
23 січня 2018 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 легендарному
українському спортсмену, дворазовому
олімпійському чемпіону з важкої атлетики
в суперважкій ваговій категорії, чотириразовому
чемпіону світу і дворазовому чемпіону Європи,
неодноразовому рекордсмену світу, який за
спортивну кар’єру встановив 17 світових рекордів, –
Леоніду Івановичу Жаботинському.
На аверсі монети розміщено: угорі, на рельєфному
тлі – малий Державний Герб України, під яким
напис УКРАЇНА; постать спортсмена з переможно
піднятими руками біля штанги; ліворуч від нього
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Скульптори
Володимир Атаманчук,
Святослав Іваненко

на дзеркальному тлі − стилізоване спортивне
табло, на якому відображені олімпійський
та світовий рекорди; праворуч – рік карбування
монети та номінал 2018/2/ГРИВНІ, логотип
Банкнотно-монетного двору Національного
банку України (унизу).
На реверсі монети зображено портрет
Леоніда Жаботинського, ліворуч від якого
роки його життя 1938 – 2016, постать спортсмена
зі штангою та півколом зазначено напис
ЛЕОНІД ЖАБОТИНСЬКИЙ.
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СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Захисникам Донецького аеропорту

Введено в обіг
30 січня 2018 року
Номінал, грн
10
Meтал
Сплав на основі цинку
Маса, г
12,4
Діаметр, мм
30,0
Категорія якості карбування
Анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
1 000 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена вшануванню мужності
та героїзму захисників Донецького аеропорту –
“кіборгам”, які обороняли його упродовж 242 днів,
що стало символом самовідданої боротьби
за територіальну цілісність України.
На аверсі монети розміщено: угорі ліворуч – напис
УКРАЇНА (півколом), під яким рік карбування монети
2018 та малий Державний Герб України; у центрі –
стилізовану композицію: дві чоловічі руки зі зброєю
різних епох, що символізує захисників України
різних часів; на дзеркальному тлі написи: ЗА ЧЕСТЬ!
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Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Дем’яненко

ЗА СЛАВУ! ЗА НАРОД!; унизу ліворуч – номінал
10/ГРИВЕНЬ на стилізованому фрагменті щита;
праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізовану
композицію із зображенням захисника аеропорту
на тлі напівзруйнованої вежі, над якою майорить
український прапор; праворуч – прострілена
арматура з вертикальними написами: КІБОРГИ. UA/
26•05•2014/21•01•2015.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Любомир Гузар

Введено в обіг
15 лютого 2018 року
Номінал, грн
5

2

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
15,55 (1/2 унції)

12,8

Діаметр, мм
33,0

31,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

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

Рифлений

45 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Атаманчук

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

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

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

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

У 2001 році очолив Українську греко-католицьку
церкву. Завдяки Любомиру Гузару було ухвалено
рішення про перенесення престолу до Києва
й будівництво Патріаршого собору Воскресіння
Христового.
Для мільйонів українців багато важило мудре
слово Блаженнішого Любомира (Гузара). Навіть
відійшовши від справ управління Українською

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

*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 “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Дельфін

Введено в обіг
27 лютого 2018 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 дельфіну, зображення
якого втілено на пам’ятках культури різних епох,
що існували на території України. Ці культури
зробили вагомий внесок у світову мистецьку
скарбницю.
На території сучасної України впродовж тисячоліть
проживали племена й народи, які творили самобутню
культуру, передаючи її у спадок наступним
поколінням. Вірування та релігії демонстрували
шанобливе ставлення людей до природи, зокрема
до тварин.

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Анатолій Демяненко

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, напис УКРАЇНА, під яким
рік карбування монети 2018 та номінал 5/ГРИВЕНЬ;
у центрі – позолочене зображення** дельфіна –
фібула у вигляді дельфіна з Ногайчинського кургану
(сарматська доба), під ним – ольвійську монету
(IV ст. до н. е.).
На реверсі монети ліворуч на дзеркальному тлі
зображено дельфіна, стилізовані хвилі (унизу),
праворуч від яких – вертикальний напис ДЕЛЬФІН,
праворуч на матовій поверхні розміщено ольвійську
монету із зображенням дельфіна.

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
**Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0004 г.
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СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Вепр

Введено в обіг
27 лютого 2018 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 вепру, зображення
якого втілено на унікальних пам’ятках давніх культур,
що існували на території України. Ці культури зробили
вагомий внесок у світову мистецьку скарбницю.
Безцінні пам’ятки культури давніх епох розповідають
про те, як люди вчилися працювати з природними
матеріалами та намагалися наділити їх силою
за допомогою символів – зображень звірів, птахів,
людей тощо.
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний
Герб України, напис УКРАЇНА, під яким рік

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Анатолій Демяненко

карбування монети 2018 та номінал 5/ГРИВЕНЬ;
у центрі – позолочене зображення** вепра – скіфська
скульптурна золота фігурка кінця IV ст. до н. е.,
під яким на матовому тлі сцена терзання з Пекторалі
(середина IV cт. до н. е., курган Товста Могила).
На реверсі монети ліворуч на дзеркальному тлі
зображено вепра, праворуч від якого на матовому
тлі – вертикальний напис ВЕПР (угорі) та стилізований
фрагмент скіфської пластини із зображенням вепра
(праворуч).

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 15.55,
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
**Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0005 г.

Банкноти і монети України

132

2018

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

День українського добровольця

Введено в обіг
12 березня 2018 року
Номінал, грн
10
Meтал
Сплав на основі цинку
Маса, г
12,4
Діаметр, мм
30,0
Категорія якості карбування
Анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
1 000 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Пам’ятна монета присвячена самовідданості,
мужності та героїзму захисників незалежності,
суверенітету і територіальної цілісності України –
учасникам добровольчих формувань, які стали
гордістю українського народу.

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

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

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

100 років утворення Товариства Червоного Хреста України

Введено в обіг
29 березня 2018 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 організації, вікова
історія діяльності якої наповнена милосердям,
людяністю, співчуттям.
Основоположні принципи Міжнародного руху
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, якими
керується товариство, забезпечують надання
допомоги всім нужденним без дискримінації
за національною, расовою, статевою, релігійною,
мовною, класовою ознаками чи політичними
переконаннями.
Червоний Хрест розвиває волонтерський рух,
поширює знання про міжнародне гуманітарне
право, навчає населення навичкам надання
першої допомоги тощо.
На аверсі монети на дзеркальному тлі стилізованого
хреста розміщено: угорі – малий Державний Герб

Банкноти і монети України

Скульптор
Володимир Атаманчук

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

України та зазначено напис УКРАЇНА; по центру
зазначено написи: ГУМАННІСТЬ/НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ/
НЕЙТРАЛЬНІСТЬ/НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/ДОБРОВІЛЬНІСТЬ/
ЄДИНІСТЬ/УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ, що є основними
принципами та цінностями, якими керується
Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця; унизу – номінал 5/ГРИВЕНЬ та рік
карбування монети 2018, праворуч – логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України.
На реверсі монети розміщено: емблему
Червоного Хреста (використано тамподрук),
над якою зображено стилізовану гілку калини
(деякі ягідки – червоні), під гілкою роки 1918
(ліворуч) та 2018 (праворуч), зазначено написи
по колу: УТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА (угорі)
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ (унизу).
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СЕРІЯ “ЛІТАКИ УКРАЇНИ”

Літак Ан-132

Введено в обіг
11 квітня 2018 року
Номінал, грн
10

5

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція)

16,5

Діаметр, мм
38,6

35,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

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

Рифлений

40 000

Художник
Володимир Дем’яненко

Пам’ятні монети присвячені багатоцільовому літаку
Ан-132, призначеному для виконання широкого
спектра завдань.
Літак створений колективом Державного
підприємства “Антонов” завдяки багаторічному
досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.
На аверсі монет розміщено: угорі – напис УКРАЇНА,
під яким малий Державний Герб України; у центрі –
стилізовану композицію: сонце, стилізоване крило

Скульптор
Володимир Дем’яненко

та птахи; унизу – номінал: на монеті зі срібла –
10/ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу – 5/ГРИВЕНЬ
та рік карбування монет – 2018 (праворуч). На монеті
з нейзильберу – логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України (ліворуч).
На реверсі монет у центрі на дзеркальному тлі
зображено літак Ан-132 та написи: ЛІТАКИ УКРАЇНИ
(угорі) АН-132, AN-132 (унизу), між якими розміщено
логотип “АН”.

*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

135

2018

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

100-річчя створення Українського військово-морського флоту

Введено в обіг
18 квітня 2018 року
Номінал, грн
10
Meтал
Сплав на основі цинку
Маса, г
12,4
Діаметр, мм
30,0
Категорія якості карбування
Анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
1 000 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена 100-річчю створення
Українського військово-морського флоту.
Центральною Радою на початку 1918 року було
ухвалено ряд важливих військово-морських законів,
які на той час мали декларативний характер,
зокрема один із найголовніших – “Тимчасовий
закон про флот”.
29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін – командувач
Чорноморським флотом, ураховуючи настрої
більшості українських моряків, офіційно проголосив
увесь Чорноморський флот у Севастополі
та Криму флотом УНР та наказав підняти український
прапор. Цей день став видатним для українського
державного флоту та святом українського моря,
днем, коли “ціла українська фльота виявила
свою приналежність до Батьківщини”.

Банкноти і монети України

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Дем’яненко

На аверсі монети розміщено: угорі на матовому
тлі – малий Державний Герб України, ліворуч
від якого вертикальні написи УКРАЇНА та номінал
10 ГРИВЕНЬ, під яким зазначено рік карбування
монети 2018; праворуч на дзеркальному тлі –
стилізовані прапор військово-морського флоту
України тих часів та абрис військового корабля
на хвилях, ліворуч від якого – логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монети на тлі стилізованих хвиль
розміщено: по центру – напис 100, у нулях якого
зображено розу вітрів (векторна діаграма, яка
характеризує напрямки вітру), та тризуб, накладений
на якір, по обидві сторони від якого роки 1918, 2018.
Угорі зазначено напис: СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО,
унизу – ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ.
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СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Автономна Республіка Крим

Введено в обіг
25 квітня 2018 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.
45 000

Художник
Святослав Іваненко

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

Скульптор
Святослав Іваненко

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

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

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

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

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

Копання картоплі

Введено в обіг
22 травня 2018 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 іронічного наїву
образів українського архетипу.
Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей
українців – земля-годувальниця. Потяг і любов
до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка
і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.
На аверсі монети розміщено: стилізоване
зображення дерева життя, верхів’я якого –

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Анатолій Демяненко

дзеркальне (на тлі поля), нижні бульби на
дзеркальному тлі – золоті (локальна позолота**);
унизу – малий Державний Герб України (ліворуч),
рік карбування монети 2018 (праворуч), півколом
написи: УКРАЇНА, номінал 10 ГРИВЕНЬ.
На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено
стилізовані зображення Чоловіка і Жінки, які копають
картоплю. Їхні постаті утворюють золоте серце
(локальна позолота**). По колу розміщено напис:
КОПАННЯ КАРТОПЛІ.

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
**Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,001 г.
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СЕРІЯ “ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ”

Марена дніпровська

Введено в обіг
05 червня 2018 року
Номінал, грн
10

2

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція)

12,8

Діаметр, мм
38,6

31,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

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

Рифлений

40 000

Художник
Володимир Дем’яненко

Пам’ятні монети присвячені прісноводній зграйній
донній рибі родини коропових – марені дніпровській,
зникаючому виду, ендеміку басейнів Дніпра
і Південного Бугу, занесеній до Червоної книги
України та Європейського червоного списку.
На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного
із зображень окремих видів флори і фауни,
розміщено малий Державний Герб України
та написи: на монеті зі срібла – УКРАЇНА/10/
ГРИВЕНЬ/2018, на монеті з нейзильберу –

Скульптор
Володимир Дем’яненко

УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2018 та логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монет зображено: на монеті зі срібла
на дзеркальному тлі – марену дніпровську
над стилізованим річковим дном; на монеті
з нейзильберу – марену дніпровську на тлі
водоростей та гальки (кольорове зображення,
використано тамподрук) та розміщено написи
півколом: МАРЕНА ДНІПРОВСЬКА (угорі),
BARBUS BORYSTHENICUS (унизу).

*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 “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

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

Введено в обіг
20 червня 2018 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

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Анатолій Демяненко

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

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

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

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

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

Банкноти і монети України
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Валентин Глушко

Введено в обіг
25 липня 2018 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 видатному інженеру,
одному з піонерів ракетно-космічної техніки
та творців багаторазової ракетно-космічної
системи “Енергія – Буран”, академіку АН УРСР –
Валентину Петровичу Глушку (1908–1989).
Створені видатним конструктором двигуни підіймали
і підіймають у повітря літаки, космічні кораблі,
ракети-носії. Валентин Глушко – автор більше
двохсот наукових праць із питань ракетно-космічної
техніки, зокрема двигунобудування, двічі Герой
Соціалістичної Праці, лауреат Державних премій,
удостоєний золотої медалі імені Ціолковського.

Банкноти і монети України

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Володимир Атаманчук

На аверсі монети розміщено: ліворуч – малий
Державний Герб України, праворуч від якого
напис УКРАЇНА (вертикально), під яким – логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України; у центрі – стилізовану композицію ракетнокосмічної системи “Енергія – Буран” під час зльоту;
праворуч – номінал 2/ГРИВНІ та рік карбування
монети 2018.
На реверсі монети зображено портрет Валентина
Глушка та внизу півколом розміщено написи:
ВАЛЕНТИН ГЛУШКО та роки його життя 1908–1989.
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100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара

Введено в обіг
25 липня 2018 року
Номінал, грн
2
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
12,8
Діаметр, мм
31,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
30 000

Художник
Наталія Фандікова

Пам’ятна монета присвячена закладу вищої освіти
ІV рівня акредитації, багатогалузевому навчальнонауковому комплексу, спектр наукових досліджень
якого охоплює всі пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки України.
Випускники Дніпровського національного
університету працюють у різних галузях господарства
України, очолюють державні інститути, освітні
та наукові структури, виробничі об’єднання, культурні
центри, засоби масової інформації.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, праворуч від якого – напис
УКРАЇНА; у центрі – композицію: на тлі стилізованої
схеми, що нагадує структуру атома, цифра 100,

Банкноти і монети України

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Святослав Іваненко

нулі якої зображено у вигляді ромбів, усередині
одного з них – супутник та напис ДНУ; під написом
100 – книга – символ знань; унизу – номінал
ДВІ ГРИВНІ; праворуч на дзеркальному тлі –
рік карбування монети 2018, логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено
ромбоподібну композицію, що символізує
багатопрофільність закладу вищої освіти, у центрі
якої в колі зображено один із корпусів університету,
праворуч – роки 1918/2018, по чотирьох боках
ромба на дзеркальному тлі зазначено напис:
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА.
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100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Введено в обіг
28 серпня 2018 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 закладу вищої освіти,
історія якого починає свій відлік від ухвалення
постанови Кримського Крайового Уряду
“Про заснування Таврійського університету”.
Після ухвалення постанови Таврійський університет
було укомплектовано і 14 жовтня 1918 року урочисто
відкрито у Сімферополі.
За роки своєї діяльності університет розвивав
такі наукові напрями як здоров’я людини, охорона
навколишнього середовища, ресурсозберігаючі
технології, інформаційні системи.
У листопаді 2015 року Таврійський національний
університет імені В. І. Вернадського переміщено
до Києва з анексованого Криму.
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Скульптор
Володимир Атаманчук

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА;
у центрі – логотип Таврійського національного
університету ім. В. І. Вернадського, по обидва боки
від якого роки 1918 та 2018; унизу – номінал
2/ГРИВНІ та логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети розміщено будівлю театру,
у якій 14 жовтня 1918 року відбулося урочисте
відкриття університету, на тлі будівлі праворуч –
портрет В. І. Вернадського та написи: ТАВРІЙСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (угорі півколом),
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (унизу півколом),
100 РОКІВ (під зображенням будівлі), 14 жовтня
1918 року (ліворуч).
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Ольга Авілова

Введено в обіг
03 вересня 2018 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
Наталія Фандікова

Пам’ятна монета присвячена видатному педагогу,
заслуженому лікарю України – Ользі Матвіївні
Авіловій, яка є одним із засновників торакальної
хірургії в Україні.
О. Авілова відома як перший завідувач кафедри
пульмонології, засновник наукової школи
реконструктивної хірургії трахеї та бронхів,
організатор Київського міського пульмонологічного
центру, автор понад 300 наукових праць.

Банкноти і монети України

Скульптори
Святослав Іваненко,
Володимир Атаманчук

На аверсі монети розміщено: на дзеркальному тлі –
стилізовану композицію, що символізує торакальну
хірургію, один із елементів композиції кольоровий
(використано тамподрук); унизу – малий Державний
Герб України, зазначено напис УКРАЇНА; під ними:
номінал 2/ГРИВНІ та рік карбування монети 2018;
логотип Банкнотно-монетного двору Національного
банку України (праворуч).
На реверсі монети зображено портрет Ольги
Авілової, під яким написи: ОЛЬГА/АВІЛОВА/1918–2009.
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Серце віддаю дітям

До 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського

Введено в обіг
03 вересня 2018 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
Марина Куц

Пам’ятна монета присвячена видатному українському
педагогу, публіцисту, дитячому письменнику,
100-річний ювілей якого включено до пам’ятних
дат, що відзначаються на рівні ЮНЕСКО, – Василю
Олександровичу Сухомлинському.
Василь Сухомлинський увійшов в історію української
школи як творець “школи радості” – оригінальної
системи освіти і виховання дітей, що ґрунтується
на ідеї самоцінності й неповторності кожної
особистості, вільного її розвитку.
Ідеї, запропоновані Василем Сухомлинським,
лягли в основу нової української школи,
що впроваджується в Україні.
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Скульптор
Володимир Атаманчук

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, праворуч від якого
зазначено напис УКРАЇНА (півколом), рік карбування
монети 2018 (над гербом); у центрі на дзеркальному
тлі зображено портрет В. Сухомлинського, праворуч
номінал 2/ГРИВНІ та логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України; ліворуч
півколом на матовому тлі зазначено напис ВАСИЛЬ
СУХОМЛИНСЬКИЙ, під портретом педагога – роки
його життя 1918–1970.
На реверсі монети розміщено серце, у центрі якого
зазначено напис: ВІДДАЮ ДІТЯМ, навколо серця
зображені стилізовані персонажі з оповідань
В. Сухомлинського.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

100-річчя випуску перших поштових марок України

Введено в обіг
25 вересня 2018 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
45 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена шагам – розмінному
грошовому знаку Української Народної Республіки,
що дорівнював 1/100 гривні та випускався у вигляді
марок номіналом 10, 20, 30, 40, 50 шагів.
Шаги попередньо задумувалися лише як поштові
марки. Але за часів Центральної Ради в Україні
відчувалася різка нестача дрібних розрахункових
знаків, потреба в яких зростала місяць у місяць.
На підставі закону Центральної Ради від 18 квітня
1918 року були випущені марки-шагівки,
що використовувалися замість монет.

Скульптор
Володимир Дем’яненко

написи УКРАЇНА/2018, під якими відтворено
фрагмент марки 30 шагів; ліворуч – номінал
монети 5 ГРИВЕНЬ (вертикальний напис) та написи:
1918, ХОДИТЬ/НАРІВНІ/З ДЗВІНКОЮ/МОНЕТОЮ;
унизу – логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України.
На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено
кольорове зображення марки 50 шагів (використано
тамподрук) та зазначено написи: ПЕРШІ ПОШТОВІ
МАРКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
(по колу), 100 РОКІВ (унизу).

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

Банкноти і монети України
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СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Введено в обіг
01 жовтня 2018 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 провідному закладу
післядипломної освіти, сучасному науковому центру,
який здійснює підготовку фахівців, наукових
і педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації
лікарів, провізорів і молодших медичних спеціалістів
для сфери охорони здоров’я.
Академія є правонаступником Клінічного
інституту для удосконалення лікарів, який був
одним із перших навчальних і наукових закладів,
утвореним у листопаді 1918 року за ініціативи
медичної громадськості Києва – Спілки
київських лікарів.
На аверсі монети розміщено: угорі – напис УКРАЇНА,
під яким – малий Державний Герб України; у центрі
на тлі стилізованих хреста і земної кулі – символ

Банкноти і монети України

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Дем’яненко

медицини – чаша зі змією; ліворуч – рік карбування
монети 2018; праворуч – логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України;
унизу – номінал монети 2/ГРИВНІ; на дзеркальній
поверхні зазначено девіз академії українською
мовою та латиною: СТАБІЛЬНІСТЬ • ДОСКОНАЛІСТЬ •
ВІДДАНІСТЬ (ліворуч півколом), VIRTUS •
EXCELLENTIA • FIDELITAS (праворуч півколом).
На реверсі монети розміщено: угорі в медальйоні –
портрет П. Л. Шупика, під яким зазначено напис:
НАЦІОНАЛЬНА/МЕДИЧНА (стилізована буква М
червоного кольору, використано тамподрук)/
АКАДЕМІЯ/ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ/
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА; унизу – книгу, по обидві
сторони від якої роки 1918 та 2018.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

100 років Національній академії наук України

Введено в обіг
10 жовтня 2018 року
Номінал, грн
20

5

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
62,2 (2 унції)

16,5

Діаметр, мм
50,0

35,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

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

Рифлений

40 000

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

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

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

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

Пам’ятні монети присвячені багатьом поколінням
учених Національної академії наук України,
яка створена в листопаді 1918 року як Українська
академія наук та є вищою науковою самоврядною
організацією, найбільшим вітчизняним центром
наукових досліджень.
Учені Національної академії наук принесли на вівтар
науково-технічного прогресу чимало результатів
фундаментальних і прикладних досліджень світового
рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий
і науково-технічний потенціал дають їй можливість
бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати
академічні традиції в організації наукових досліджень.
На аверсі монет розміщено: угорі ліворуч – малий
Державний Герб України, під яким зазначено напис
УКРАЇНА; угорі праворуч – номінал: на монеті зі срібла
20/ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу 5/ГРИВЕНЬ;
у центрі на матовому тлі – написи: ЗАКОН/УКРАЇНСЬКОЇ/
ДЕРЖАВИ/ПРО ЗАСНУВАННЯ/УКРАЇНСЬКОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК/В М. КИЄВІ/ЗАТВЕРДЖУЮ/ПАВЛО
СКОРОПАДСЬКИЙ/14 ЛИСТОПАДА 1918 РОКУ М. КИЇВ,
під написами – факсиміле П. Скоропадського; унизу –
відбиток печатки Української держави (на срібній монеті –
позолочений**), по обидва боки від якого роки 1918 та 2018.

На монеті з нейзильберу внизу розміщено
логотип Банкнотно-монетного двору Національного
банку України.
На реверсі монети номіналом 20 гривень у центрі
зображено жовту будівлю Президії Національної
академії наук України (елемент оздоблення –
локальна позолота**), над якою напис 100/РОКІВ;
по колу розміщено портрети президентів
Національної академії наук України з підписами:
ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ (угорі), ОРЕСТ
ЛЕВИЦЬКИЙ (праворуч), МИКОЛА ВАСИЛЕНКО
(ліворуч), ВОЛОДИМИР ЛИПСЬКИЙ (ліворуч),
ДАНИЛО ЗАБОЛОТНИЙ (праворуч), ОЛЕКСАНДР
БОГОМОЛЕЦЬ (унизу ліворуч), ОЛЕКСАНДР
ПАЛЛАДІН (унизу праворуч), БОРИС ПАТОН
(унизу в центрі); на матовому тлі внизу зазначено
напис: НАЦІОНАЛЬНА/АКАДЕМІЯ НАУК/УКРАЇНИ.
На реверсі монети номіналом 5 гривень зображено
портрет Володимира Вернадського на тлі будівлі
Президії Національної академії наук України,
над якою напис: НАЦІОНАЛЬНА/АКАДЕМІЯ НАУК/
УКРАЇНИ; унизу зображено стилізовану цифру 100,
в нулі якої вписано роки 1918 та 2018.

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 62.2,
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
**Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0006 г.
Банкноти і монети України
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СЕРІЯ “СПОРТ”

ХІІ зимові Паралімпійські ігри

Введено в обіг
18 жовтня 2018 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 зимовим
Паралімпійським іграм 2018 року, що проводилися
в південнокорейському місті Пхьончхан
з 9 до 18 березня.
Збірна України на цих змаганнях була представлена
33 спортсменами, які вибороли 22 нагороди:
сім золотих, сім срібних і вісім бронзових та зайняли
шосте місце в загальному рейтингу ігор і четверте
місце за загальною кількістю медалей.
На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено
стилізовані три медалі з синьо-жовтими стрічками

Банкноти і монети України

Скульптор
Святослав Іваненко

(використано тамподрук); ліворуч від яких
на матовому тлі – малий Державний Герб України,
під яким написи: УКРАЇНА/2 ГРИВНІ, праворуч –
рік карбування монети 2018, логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено паралімпійця
під час змагань, ліворуч – на матовому тлі логотип
Національного Паралімпійського комітету України;
угорі півколом написи: ХІІ ЗИМОВІ ПАРАЛІМПІЙСЬКІ
ІГРИ 2018/ЗБІРНА УКРАЇНИ/22 МЕДАЛІ.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

100 років з часу створення Кобзарського хору

Введено в обіг
18 жовтня 2018 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 Кобзарському хору –
українському музичному професійному колективу,
створеному у 1918 році під керівництвом бандуриста
Василя Ємця.
З Кобзарським хором пов’язують свою історію
Національна заслужена капела бандуристів
України імені Г. І. Майбороди та Українська капела
бандуристів ім. Тараса Шевченка (має осередок
у місті Детройт, США). Кобзарське мистецтво вражає
прагненням до самобутньої самодостатності та духом
нескореності. Діяльність колективів популяризує
культурну спадщину України, за що свого часу
обидва колективи стали лауреатами Національної
премії України імені Тараса Шевченка.
На аверсі монети розміщено: угорі на дзеркальному
тлі – напис УКРАЇНА, під яким – малий Державний

Банкноти і монети України

Скульптор
Володимир Атаманчук

Герб України, по обидва боки від якого
роки 1918 та 2018, на рельєфному тлі номінал
монети 5 ГРИВЕНЬ, під яким стилізована композиція:
на тлі квіткового орнаменту сім бандур; по колу
написи: ВИТОКИ • КОБЗАРСЬКИЙ ХОР (угорі);
НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ
УКРАЇНИ ІМ. Г. І. МАЙБОРОДИ; логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України
(ліворуч).
На реверсі монети розміщено символічну
композицію: стилізований фрагмент бандури
зі струнами, праворуч – вінок, над яким напис:
ПОВІЙ, ВІТРЕ, НА ВКРАЇНУ… По колу зазначено
написи: УКРАЇНСЬКА КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ
ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА,
ВИТОКИ • КОБЗАРСЬКИЙ ХОР • 1918.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Іван Нечуй-Левицький

Введено в обіг
06 листопада 2018 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
Марина Куц

Пам’ятна монета присвячена видатному
українському письменнику, перекладачу,
педагогу Івану Семеновичу Левицькому
(літературні псевдоніми І. Нечуй-Левицький,
І. Нечуй).
І. Нечуй-Левицький увійшов в історію літератури
як видатний майстер художньої прози, який
створив високохудожні соціально-побутові
оповідання та повісті, увів нові теми й мотиви,
змалював їх яскравими художніми засобами:
“Микола Джеря”, “Кайдашева сім’я”, “Старосвітські
батюшки та матушки”, “Афонський пройдисвіт”,
“Поміж ворогами”, “Хмари”, “Над Чорним морем”
та багато інших. Івана Семеновича вважають
пропагандистом української національної ідеї
і національної літератури.

Банкноти і монети України

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Анатолій Демяненко

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України; праворуч на дзеркальному
тлі – портрет І. Нечуя-Левицького, поруч із яким
зображено стилізовану парасолю (його незмінний
атрибут), що нагадує письменницьке перо;
ліворуч – номінал монети 2/ГРИВНІ, логотип
Банкнотно-монетного двору Національного
банку України; написи по колу: УКРАЇНА
(угорі ліворуч), праворуч – ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ,
роки його життя 1838–1918; унизу ліворуч –
рік карбування монети 2018.
На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено
стилізовану композицію: дерево життя, по обидва боки
від якого глечики, з яких ллється вода, що підживлює
дерево; по колу зазначено вислів письменника:
ЛЮДИНА БЕЗ НАЦІОНАЛЬНОСТІ, ЯК ДЕРЕВО
БЕЗ КОРІННЯ: ВОНО ЗАЧУЧВЕРІЄ І ВСОХНЕ.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Ера миру

Набір пам’ятних монет до 100-річчя Національної академії наук України

Введено в обіг
14 листопада 2018 року
Номінал, грн
5
Meтал, проба
Срібло, 999
Маса, г
15,55 (1/2 унції)
Діаметр, мм
Шестигранна
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий
Тираж, шт.
4 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

Пам’ятна монета входить до набору “До 100-річчя
Національної академії наук України” і присвячена
найважливішому чиннику технічного та соціальнокультурного прогресу, невід’ємній складовій духовної
культури людства, яке вступило в епоху інформації
та високих технологій.

композицію, що символізує єднання людини
і планети Земля: на червоному тлі, заповненому
сріблястими серцями (використано тамподрук),
зображено позолочене серце* з обрисами материків.
Композицію підтримують руки, що символізують
захист і збереження життя.

На аверсі монети розміщено: ліворуч –
рік карбування монети 2018, малий Державний
Герб України та зазначено написи: UKRAINE/УКРАЇНА
(вертикально); праворуч – номінал монети
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу, маси монети
в чистоті – Ag 999 15,55 (вертикально) та логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України (унизу); угорі на дзеркальному тлі в оточенні
квітів – книгу як символ пізнання, під якою –

На реверсі монети розміщено: на тлі сердець –
композицію: на чорному тлі зображенння кольорової
оливкової гілки (використано тамподрук), яку тримає
голуб – символ миру, ліворуч від голуба – графічне
зображення “золотого перетину”, який мислителі
доби Відродження назвали втіленням “Божественної
сутності”; зазначено вертикальні написи: THE ERA
OF PEACE (ліворуч) та ЕРА МИРУ (праворуч).

*Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0001 г.

Банкноти і монети України
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Ера змін

Набір пам’ятних монет до 100-річчя Національної академії наук України

Введено в обіг
14 листопада 2018 року
Номінал, грн
5
Meтал, проба
Срібло, 999
Маса, г
15,55 (1/2 унції)
Діаметр, мм
Шестигранна
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий
Тираж, шт.
4 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Анатолій Демяненко

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

Пам’ятна монета входить до набору “До 100-річчя
Національної академії наук України” і присвячена
найважливішому чиннику технічного та соціальнокультурного прогресу, невід’ємній складовій духовної
культури людства, яке вступило в епоху інформації
та високих технологій.

еволюції, розвитку, безперервності руху, життєвої
сили, який зустрічається ще з часів трипільської
культури, під якою розміщено стилізовану
композицію, – на коричневому тлі (використано
тамподрук), заповненому мікросхемами, зображення
людського мозку*.

На аверсі монети розміщено: ліворуч –
рік карбування монети 2018, малий Державний
Герб України та зазначено написи UKRAINE/УКРАЇНА
(вертикально); праворуч – номінал монети
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу, маси монети
в чистоті – Ag 999 15,55 (вертикально) та логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України (унизу); угорі на тлі стилізованих людських
силуетів графічно зображено спіраль часу – символ

На реверсі монети розміщено: на тлі мікросхем
композицію: на чорному тлі зображено кольоровий
давній символ “Інь-Янь” (використано тамподрук),
під яким архаїчне колесо – символ сонця, життєвого
циклу, оновлення, мінливості, у центрі якого –
атом, що символізує досягнення науки і техніки;
вертикальні написи: THE ERA OF CHANGES (ліворуч)
та ЕРА ЗМІН (праворуч).

*Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0001 г.

Банкноти і монети України
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Ера технологій

Набір пам’ятних монет до 100-річчя Національної академії наук України

Введено в обіг
14 листопада 2018 року
Номінал, грн
5
Meтал, проба
Срібло, 999
Маса, г
15,55 (1/2 унції)
Діаметр, мм
Шестигранна
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий
Тираж, шт.
4 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Пам’ятна монета входить до набору “До 100-річчя
Національної академії наук України” і присвячена
найважливішому чиннику технічного та соціальнокультурного прогресу, невід’ємній складовій духовної
культури людства, яке вступило в епоху інформації
та високих технологій.
На аверсі монети розміщено: ліворуч –
рік карбування монети 2018, малий Державний
Герб України та зазначено написи UKRAINE/
УКРАЇНА (вертикально); праворуч – номінал монети
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу, маси монети
в чистоті – Ag 999 15,55 (вертикально) та логотип
Банкнотно-монетного двору Національного
банку України (унизу); угорі на дзеркальному
тлі стилізованого зображення дерева життя
з плодами-яблуками – графічна побудова
початкової літери алфавіту “А” як символ пізнання,

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

письма, грамотності, під якою – стилізовану
композицію, що символізує розвиток високих
технологій: на зеленому тлі, заповненому цифрами
двійкового коду (використано тамподрук),
зображено яблуко* з відбитком пальця людини.
На реверсі монети розміщено: на дзеркальному тлі,
заповненому цифрами двійкового коду, барельєфне
зображення голови людини зі схемою пропорцій
обличчя, визначеною Леонардо да Вінчі, угорі –
на чорному тлі кольоровий QR-код (використано
тамподрук) – двовимірний матричний штрих-код
як символ досягнень буквено-цифрового
кодування, що використовується в усьому світі;
зазначено вертикальні написи: THE ERA OF
TECHNOLOGIES (ліворуч) та ЕРА ТЕХНОЛОГІЙ
(праворуч).

*Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0001 г.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Людина, час, простір

Набір пам’ятних монет до 100-річчя Національної академії наук України

Введено в обіг
14 листопада 2018 року
Номінал, грн
5
Meтал, проба
Срібло, 999
Маса, г
15,55 (1/2 унції)
Діаметр, мм
Шестигранна
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий
Тираж, шт.
4 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Пам’ятна монета входить до набору “До 100-річчя
Національної академії наук України” і присвячена
найважливішому чиннику технічного та соціальнокультурного прогресу, невід’ємній складовій духовної
культури людства, яке вступило в епоху інформації
та високих технологій.
На аверсі монети розміщено: ліворуч –
рік карбування монети 2018, малий Державний
Герб України та зазначено написи UKRAINE/
УКРАЇНА (вертикально); праворуч – номінал монети
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ, позначення металу, маси монети
в чистоті – Ag 999 15,55 (вертикально) та логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України (унизу); на тлі стилізованого зображення
геліоцентричної системи світу як символу розвитку
астрономії та філософії – рівняння Ейнштейна

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

E=mc² (зв’язок між енергією та масою будь-якої
речовини), що символізує теорію відносності,
під якою на фіолетовому тлі, заповненому
зображенням подвійної спіралі – символу генома
людини (використано тамподрук), – Вітрувіанська
людина з малюнка Леонардо да Вінчі*, що символізує
“канонічні пропорції”.
На реверсі монети розміщено: на тлі стилізованої
схеми нуклеїнових кислот – годинник як символ
вічності, часу та його швидкоплинності, у центрі
якого – дзеркальні силуети чоловіка і жінки,
над якими на чорному тлі зображено переплетені
кольорові символи жіночої та чоловічої статі
(використано тамподрук); зазначено вертикальні
написи: THE HUMAN • TIME • SPACE (ліворуч)
та ЛЮДИНА • ЧАС • ПРОСТІР (праворуч).

*Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0001 г.
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СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Меджибізька фортеця

Введено в обіг
27 листопада 2018 року
Номінал, грн
10

5

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція)

16,5

Діаметр, мм
38,6

35,0

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

Спеціальний
анциркулейтед

Рифлений

40 000

Художник
Микола Кочубей

Пам’ятні монети присвячені одній із найстаріших
фортифікаційних споруд, зведеній у мальовничому
куточку Хмельниччини, на мисі, утвореному
річками Південний Буг і Бужок – Меджибізькому
замку-фортеці.
Фортеця протягом століть змінювала своїх власників
та риси, проте залишилася легендарною пам’яткою.
На аверсі монет розміщено: угорі напис – УКРАЇНА,
під яким малий Державний Герб України, по обидва
боки якого цифри 20 та 18, у центрі композицію:
щит із зображенням вежі, по обидва боки якого

Скульптори
Святослав Іваненко,
Володимир Дем’яненко

стилізована карта місцевості із написами:
р. Бог (ліворуч), р. Божок (праворуч) – давнє
написання назв річок, унизу на стрічці напис –
УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ ЄВРОПИ; унизу на тлі абрису
зубців палацу номінал: на монеті зі срібла –
10/ГРИВЕНЬ, на монеті з нейзильберу – 5/ГРИВЕНЬ.
На монеті з нейзильберу ліворуч логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монет зображено могутню Меджибізьку
фортецю (вигляд з висоти пташиного польоту),
угорі написи: МЕДЖИБІЗЬКА ФОРТЕЦЯ ХІІ–ХVІ СТ.

*Монету виготовлено з використанням технології патинування.
**Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Олексій Коломійченко

Введено в обіг
05 грудня 2018 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

Скульптор
Володимир Дем’яненко

Пам’ятна монета присвячена доктору медичних
наук, професору, ученому-отоларингологу, який
створив наукову школу отоларингології в Україні, –
Коломійченку Олексію Сидоровичу.
Олексій Сидорович – організатор та перший
директор Київського науково-дослідницького
інституту отоларингології. Він зробив значний внесок
у розробку тонзилярної проблеми, діагностику
й лікування пониженого слуху, запальних процесів
середнього вуха, консервативної терапії основних
захворювань вуха, горла, носа, професійної патології
органів слуху тощо. Також О. Коломійченко
започаткував досліди, спрямовані на клінічне
застосування ультразвуку і лазерного
випромінювання для діагностики й лікування
оториноларингологічних захворювань.
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Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

На аверсі монети розміщено: на дзеркальному
тлі стилізовану композицію: на прямокутнику
декоративне зображення людського профілю,
на якому символічно виділено органи, які лікував
вчений; вертикальний напис УКРАЇНА (ліворуч),
праворуч від якого – малий Державний Герб
України; унизу – номінал та рік карбування
монети 2/ГРИВНІ/2018; логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України
(праворуч).
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено
портрет О. С. Коломійченка, перед яким праворуч –
мікроскоп; ліворуч – вертикальні написи ОЛЕКСІЙ
КОЛОМІЙЧЕНКО; угорі та унизу – роки його
життя 1898 і 1974.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

До новорічних свят

Введено в обіг
17 грудня 2018 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

Художник
Любов Андрощук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Пам’ятна монета присвячена новорічноріздвяним святам – веселому, радісному періоду,
що вирізняється своєю особливою обрядовістю,
багатством фольклору, етнографічною самобутністю.
Новий рік – це не просто переддень нових 12 місяців,
а одне з найдавніших і найзагадковіших свят,
очікування і відзначення якого пов’язані зі світом
добрих казок і магії. У загальнолюдській культурній
традиції це подія, що впродовж століть відзначається
в усіх країнах і на всіх континентах.
В Україні новорічно-різдвяні святкування мають
особливу тривалу історію, багату різноманітну
атрибутику та зберегли давні традиції.

Банкноти і монети України

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено:
угорі – напис УКРАЇНА, під яким малий Державний
Герб України, у центрі – три ангели; ліворуч –
рік карбування монети 2018; унизу – номінал 5/
ГРИВЕНЬ; по колу – стилізоване зображення
сніжинок та зірочок; праворуч – логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено кольорову різдвяну
зірку (використано тамподрук) – один із символів
народного обряду колядування, стародавній символ
сонця, вогню і тепла; навколо зірки напис:
З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
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СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Місто Київ

Введено в обіг
20 грудня 2018 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.
45 000

Художник
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена столиці незалежної
України, одному з найбільших і найдавніших міст
Європи, розташованому на обох берегах Дніпра.
Здавна місто мало таку магічну силу, що багато
видатних людей освідчувалися йому в любові.
Місто славиться численними пам’ятками культури,
археології, історії, архітектури та містобудування
різних епох. Сьогодні Київ – політичний, соціальноекономічний, транспортний та освітньо-науковий
центр країни, окрема адміністративно-територіальна
одиниця в складі України й адміністративний центр
Київської області. Місце розташування центральних
органів влади України, іноземних місій, штаб-квартир
більшості підприємств і громадських об’єднань,
що працюють в Україні.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний
Герб України, по колу написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч –
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Скульптор
Святослав Іваненко

логотип Банкнотно-монетного двору Національного
банку України; у центрі – стилізовану композицію,
що символізує Київ: угорі ліворуч – Парковий
міст – пішохідний міст через Дніпро, який з’єднує
центральну частину Києва з парковою зоною
та пляжами Труханового острова; праворуч –
Софійський собор та його дзвіниця, у центрі – будівля
Верховної Ради України, праворуч від якої – рік
карбування монети 2018; колона Магдебурзького
права (ліворуч), герб Києва (ХV ст.), найстаріше
зображення якого міститься в гербовнику
Конрада Ґрюненберґа; каштанова гілочка –
символ Києва (унизу).
На реверсі монети розміщено: Архангела Михаїла –
покровителя Київської землі, міста Києва,
зображення якого міститься на гербах Києва,
Київського князівства, Київського воєводства,
Київської губернії; написи МІСТО КИЇВ (угорі),
декоративні елементи (унизу).
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СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”

Місто Севастополь

Введено в обіг
26 грудня 2018 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.
45 000

Художник
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена місту зі спеціальним
статусом, місту-герою, розташованому у південнозахідній частині Кримського півострова, навколо
унікальної Севастопольської бухти.
Місто має давню історію, що сягає корінням глибин
античної цивілізації, свідками якої є руїни Херсонесу
Таврійського – античного і візантійського міста.
Святиня українського православ’я – місце хрещення
київського князя Володимира, за однією з версій,
також розташована на території нинішнього
Херсонеса (місто Корсунь за давньоруськими
джерелами).
У 2014 році Автономну Республіку Крим і місто
Севастополь підступно окуповано Російською
Федерацією. Насильницька анексія Криму
не визнається Українською державою

Банкноти і монети України

Скульптор
Святослав Іваненко

і міжнародною спільнотою, які вважають півострів
тимчасово окупованою територією.
На аверсі монети розміщено: написи півколом
УКРАЇНА (угорі), П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу),
у центрі – малий Державний Герб України,
під яким рік – карбування монети 2018;
праворуч – логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено: угорі – напис МІСТО
СЕВАСТОПОЛЬ; композицію, що символізує місто:
вітрильне судно (угорі), під яким – один із символів
міста – міст, побудований на початку ХХ ст., якірний
хрест, корабельна гармата і піраміда з ядер (ліворуч),
над якою – колони Херсонеса; унизу декоративні
елементи у вигляді виноградних грон та листя.
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Пам’ятні монети введені в обіг у 2018 році

№ Найменування

Серія

Метал

Номінал

Дата введення в
обіг

1

ХХІІІ зимові Олімпійські ігри

Спорт

срібло
(Ag 925)

10 гривень

10 сiчня 2018

2

ХХІІІ зимові Олімпійські ігри

Спорт

нейзильбер

2 гривнi

10 сiчня 2018

3

Олександр Шалімов

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

23 сiчня 2018

4

Леонід Жаботинський

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

23 сiчня 2018

5

Захисникам Донецького
аеропорту

Збройні Сили
України

сплав на
10 гривень
основі цинку

30 сiчня 2018

6

Любомир Гузар

Видатні особистості
України

срібло
(Ag 925)

5 гривень

15 лютого 2018

7

Любомир Гузар

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

15 лютого 2018

8

Дельфін

Фауна в пам`ятках
культури України

срібло
(Ag 925)

5 гривень

27 лютого 2018

9

Вепр

Фауна в пам`ятках
культури України

срібло
(Ag 925)

5 гривень

27 лютого 2018

10

День українського
добровольця

Збройні Сили
України

сплав на
10 гривень
основі цинку

12 березня 2018

11

100 років утворення
Товариства Червоного
Хреста України

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

29 березня 2018

12

Літак Ан-132

Літаки України

срібло
(Ag 925)

10 гривень

11 квiтня 2018

13

Літак Ан-132

Літаки України

нейзильбер

5 гривень

11 квiтня 2018

14

100-річчя створення
Українського військовоморського флоту

Збройні Сили
України

сплав на
10 гривень
основі цинку

18 квiтня 2018

15

Автономна
Республіка Крим

Області України

біметалеві із
недорогоцін- 5 гривень
них металів

25 квiтня 2018

16

Копання картоплі

Інші монети

срібло
(Ag 925)

10 гривень

22 травня 2018

17

Марена дніпровська

Флора і фауна
України

срібло
(Ag 925)

10 гривень

5 червня 2018
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18

Марена дніпровська

Флора і фауна України

нейзильбер

2 гривнi

5 червня 2018

19

100 років Кам`янецьПодільському національному
університету імені Івана
Огієнка

Вищі навчальні
заклади України

нейзильбер

2 гривнi

20 червня 2018

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

25 липня 2018

20 Валентин Глушко

21

100 років Дніпровському
національному університету
імені Олеся Гончара

Вищі навчальні
заклади України

нейзильбер

2 гривнi

25 липня 2018

22

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

Вищі навчальні
заклади України

нейзильбер

2 гривнi

28 серпня 2018

23

Ольга Авілова

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

3 вересня 2018

24

`Серце віддаю дітям` (до
100-річчя від дня народження
В. О. Сухомлинського)

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

3 вересня 2018

25

100-річчя випуску перших
поштових марок України

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

25 вересня 2018

26

100 років Національній
медичній академії
післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика

Вищі навчальні
заклади України

нейзильбер

2 гривнi

1 жовтня 2018

27

100 років Національній
академії наук України

Інші монети

срібло
(Ag 925)

20 гривень 10 жовтня 2018

28

100 років Національній
академії наук України

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

10 жовтня 2018

29

ХІІ зимові Паралімпійські
ігри

Спорт

нейзильбер

2 гривнi

18 жовтня 2018

30

100 років з часу створення
Кобзарського хору

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

18 жовтня 2018

31

Іван Нечуй-Левицький

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

6 листопада 2018

32

Ера миру

Інші монети

срібло
(Ag 999)

5 гривень

14 листопада 2018

33

Ера змін

Інші монети

срібло
(Ag 999)

5 гривень

14 листопада 2018
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34

Ера технологій

Інші монети

срібло
(Ag 999)

5 гривень

14 листопада 2018

35

Людина, час, простір

Інші монети

срібло
(Ag 999)

5 гривень

14 листопада 2018

36

Меджибізька фортеця

Пам'ятки архітектури
України

срібло
(Ag 925)

10 гривень

27 листопада 2018

37

Меджибізька фортеця

Пам'ятки архітектури
України

нейзильбер

5 гривень

27 листопада 2018

38

Олексій Коломійченко

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

5 грудня 2018

39

До новорічних свят

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

17 грудня 2018

40

Місто Київ

Області України

біметалеві із
недорогоцін- 5 гривень
них металів

20 грудня 2018

41

Місто Севастополь

Області України

біметалеві із
недорогоцін- 5 гривень
них металів

26 грудня 2018
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