Пам’ятні монети,
введені в обіг
у 2019 році
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Богдан Ханенко

Введено в обіг
17 січня 2019 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 представнику
відомого козацько-старшинського роду,
колекціонеру, меценату, підприємцю,
громадському діячу, який мав авторитет
у фінансових і промислових колах та був
помітною постаттю в діловому і громадському
житті Києва, – Богдану Івановичу Ханенку.
Справою життя Богдана Ханенка стало
колекціонування. Разом із дружиною Варварою
Миколаївною він зробив значний внесок у культурну
спадщину України – понад сорок років Богдан
і Варвара Ханенки збирали унікальні твори світового
мистецтва та стали фундаторами музею, що носить
їхнє ім’я.

Банкноти і монети України

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Анатолій Демяненко

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, по колу зазначено
написи 2019 УКРАЇНА (угорі ліворуч), ДВІ ГРИВНІ
(угорі праворуч), БОГДАН ХАНЕНКО 1849–1917
(унизу); у центрі – на передньому плані портрет
Богдана Ханенка, на другому плані ліворуч –
Варвари Ханенко. Логотип Банкнотно-монетного
двору розміщено на дзеркальному тлі праворуч.
На реверсі монети зображено композицію – руки,
що символічно тримають стилізовану кольорову
картину (використано тамподрук).
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СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”

100 років Акту Злуки – соборності українських земель

Введено в обіг
17 січня 2019 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
Володимир Дем’яненко

Пам’ятна монета присвячена урочистому
проголошенню акта про об’єднання Української
Народної Республіки й Західноукраїнської Народної
Республіки в єдину незалежну державу.
22 січня 1919 року в урочистій обстановці на
Софійському майдані в Києві відбулася подія,
що стала підсумком відповідного підготовчого
процесу, – було проголошено Акт Злуки, акт
об’єднання українських земель, у якому зазначалося,
що віднині український народ, звільнений могутнім
поривом власних сил, має змогу об’єднати зусилля
всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну
Українську державу на добро і щастя українського
народу.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, під яким зазначено напис
УКРАЇНА; у центрі на дзеркальному тлі – шрифтова
композиція з абревіатур УНР/ЗУНР, літери яких
декоровані характерними орнаментами; унизу
на матовому тлі – номінал 5/ГРИВЕНЬ, по боках
від якого зображено стилізований рослинний

Банкноти і монети України

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

орнамент, рік карбування монети 2019 (унизу);
логотип Банкнотно-монетного двору Національного
банку України (праворуч на дзеркальному тлі).
На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено
фрагмент Акта Злуки: ОДНИНІ/ВОЄДИНО
ЗЛИВАЮТЬСЯ/СТОЛІТТЯМ ОДІРВАНІ/ОДНА
ВІД ОДНОЇ/ЧАСТИНИ ЄДИНОЇ УКРАЇНИ –/
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА/НАРОДНА РЕСПУБЛІКА/
(ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА/І УГОРСЬКА УКРАЇНА)/
І НАДДНІПРЯНСЬКА/ВЕЛИКА УКРАЇНА./
ЗДІЙСНИЛИСЬ/ВІКОВІЧНІ МРІЇ,/ЯКИМИ ЖИЛИ/
І ЗА ЯКІ УМИРАЛИ/КРАЩІ СИНИ/УКРАЇНИ.
Латентним зображенням на тексті проглядається
зображення тризуба. Ліворуч і праворуч від напису
розміщено медальйони із зображеннями символів
українських земель: лева – Західної України
(ліворуч) та Архангела Михаїла – центральної
України (праворуч), від яких угору йде стилізований
рослинний орнамент у вигляді лаврових галузок,
унизу – напис півколом 100 РОКІВ АКТУ ЗЛУКИ.
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СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

Кінь

Введено в обіг
26 лютого 2019 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 коню, зображення
якого знаходимо на пам’ятках культури Київської
Русі – однієї з блискучих сторінок історії культури
нашого народу, що є невід’ємною частиною світової
культурної спадщини.
На території сучасної України впродовж тисячоліть
проживали племена й народи, які творили самобутню
культуру, передаючи її в спадок наступним
поколінням. Вірування та релігії демонстрували
шанобливе ставлення людей до природи, зокрема
до тварин.

Скульптор
Анатолій Демяненко

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, напис УКРАЇНА, під яким
зазначено рік карбування монети 2019 та номінал
5/ГРИВЕНЬ; у центрі – позолочене** зображення
фрагмента київського кам’яного рельєфу ХІ ст.
із зображенням святого великомученика Євстафія
Плакиди на тлі образу Георгія Побідоносця з ікони
другої половини XV ст. (праворуч).
На реверсі монети ліворуч зображено голову коня,
праворуч від якого на дзеркальному тлі розміщено
вертикальний напис КІНЬ (унизу) та фрагмент
шиферної плити ХІ ст. із зображенням святих
вершників, що топчуть змій.

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

Замок Паланок

Введено в обіг
26 лютого 2019 року
Номінал, грн
10

5

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція)

16,5

Діаметр, мм
38,6

35,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

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

Рифлений

40 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятні монети присвячені давній історичній
та військово-архітектурній пам’ятці, одній
із найоригінальніших фортифікаційних споруд
пізнього середньовіччя Центральної Європи.
Замок споруджений на південному заході сучасного
Мукачева на горі вулканічного походження на висоті
188 м над рівнем моря і на 68 м вище центральної
частини міста.
Упродовж століть він надійно захищав мешканців
міста від ворогів. Тут перетиналися торговельні
та військові стратегічні шляхи, що йшли з Півдня
на Північ, із Заходу на Схід, для охорони яких і було
закладено замок. За час свого існування твердиня
не один раз перебудовувалася та вдосконалювалася.
На аверсі монет розміщено стилізоване зображення
внутрішнього двору замку; угорі на тлі цегли

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Анатолій Демяненко

вхідної брами – малий Державний Герб України,
під яким напис УКРАЇНА; унизу: на тлі бруківки
зазначено номінал (на монеті зі срібла 10, на монеті
з нейзильберу 5), на дзеркальному тлі написи:
ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2019.
На монеті з нейзильберу внизу праворуч – логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України.
На реверсі монет розміщено: угорі – Замок Паланок,
унизу – стилізоване відображення у воді старого
замку (зображення зі стародавніх гравюр), у центрі –
стилізоване зображення колодязя, в який кинули
стародавню монету, від котрої розходяться круги
води; ліворуч зазначено напис ЗАМОК, праворуч –
ПАЛАНОК; по колу – кам’яна кладка, розділена
ланцюгами.

*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”

Баран

Введено в обіг
14 березня 2019 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 барану, зображення
якого втілено на пам’ятках культури різних епох,
створених завдяки таланту і праці багатьох тисяч
безіменних майстрів.
На території сучасної України впродовж тисячоліть
проживали племена й народи, які творили культуру,
передаючи її в спадок наступним поколінням
і забезпечуючи цим безперервний прогресивний
розвиток. Вірування та релігії демонстрували
шанобливе ставлення людей до природи, зокрема
до тварин.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, праворуч від якого

Скульптор
Анатолій Демяненко

напис УКРАЇНА, під ним номінал 5/ГРИВЕНЬ та рік
карбування монети 2019; у центрі – позолочене
зображення металевого рельєфу із зображенням
голови барана** (Північне Причорномор’я),
праворуч від якого зображено пам’ятки сарматської
археологічної культури – дві керамічні посудини
у вигляді баранів з могильника Нейзац, що в Криму.
На реверсі монети ліворуч на дзеркальному тлі
зображено голову барана, праворуч від якого
на матовому тлі розміщено вертикальний напис
БАРАН (унизу) та зображення опішнянського
керамічного барана (Полтавщина).

*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 “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
Монета номіналом 5 гривень

Введено в обіг
25 березня 2019 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
75 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена події, яка є
ствердженням великої історичної справедливості,
гарантією духовної свободи нашого народу.
Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом
Вселенського патріархату, офіційно затверджує
канонічний автокефальний статус Православної
церкви України як однієї з 15 помісних православних
церков.
На аверсі монети у середині стилізованого хреста,
утвореного орнаментальним декоративним
фризом, на дзеркальному тлі розміщено: угорі –
малий Державний Герб України, під яким напис

Банкноти і монети України

Скульптори
Святослав Іваненко,
Володимир Дем’яненко

УКРАЇНА; відбитки печаток Вселенського Патріарха
Варфоломія (ліворуч) та Митрополита Київського
і всієї України Епіфанія (праворуч), між якими
позначення номіналу – 5, нижче напис – ГРИВЕНЬ,
рік карбування монети –2019 та логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монети на тлі бань Софійського
собору зображено стилізований фрагмент Томосу,
по обидва боки від центрального куполу собору
зазначено дату надання Томосу 06.01 та 2019;
по колу напис: НАДАННЯ ТОМОСУ ПРО
АВТОКЕФАЛІЮ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ.
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СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
Монета номіналом 20 гривень

Введено в обіг
25 березня 2019 року
Номінал, грн
20
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
62,2 (2 унції)
Діаметр, мм
50,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий із заглибленими написами*
Тираж, шт.
4 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена події, яка є
ствердженням великої історичної справедливості,
гарантією духовної свободи нашого народу.
Томос, текст якого ухвалено архієрейським
синодом Вселенського патріархату, офіційно
затверджує канонічний автокефальний статус
Православної церкви України як однієї
з 15 помісних православних церков.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА;
на тлі стилізованого рукописного фрагмента
Томосу – позолочені (локальна позолота**)

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Анатолій Демяненко

відбитки печаток Вселенського Патріарха
Варфоломія (ліворуч) та Митрополита Київського
і всієї України Епіфанія (праворуч), під якими – рік
карбування монети 2019 та номінал 20/ГРИВЕНЬ;
по колу зазначено напис: “БЛАГОСЛОВЛЯЄМО
ТА ПРОГОЛОШУЄМО ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ
В УКРАЇНІ АВТОКЕФАЛЬНОЮ”.
На реверсі монети у центрі на матовому тлі
зображено хрест, у центрі якого дата надання
Томосу – 06.01/2019, по колу зазначено написи:
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ (угорі) та 15-та
У БЛАГОСЛОВЕННОМУ ХОРІ АВТОКЕФАЛЬНИХ
ЦЕРКОВ (унизу).

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 62.2,
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
**Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,001 г.
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СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
Монета номіналом 100 гривень

Введено в обіг
25 березня 2019 року
Номінал, грн
100
Meтал, проба
Золото, 900
Маса, г
31,1 (1 унція)
Діаметр, мм
32,0
Категорія якості карбування
Пруф
Гурт
Гладкий із заглибленими написами*
Тираж, шт.
1 500

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена події, яка є
ствердженням великої історичної справедливості,
гарантією духовної свободи нашого народу.
Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом
Вселенського патріархату, офіційно затверджує
канонічний автокефальний статус Православної
церкви України як однієї з 15 помісних православних
церков.
На аверсі монети розміщено: угорі – напис півколом:
ВІД ХРЕЩЕННЯ ДО ТОМОСУ. ТИСЯЧОЛІТНІЙ ШЛЯХ
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ; внизу – малий Державний

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Роман Чайковський

Герб України та зазначено написи: УКРАЇНА/100/
ГРИВЕНЬ; у центрі на дзеркальному тлі абрису
собору Святого Георгія у Стамбулі – бані
Софійського собору в Києві, по обидва боки
від центрального куполу якого – роки 988 та 2019.
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено
Вселенського Патріарха Варфоломія, який
підписує Томос; півколом зазначено написи:
“БЛАГОСЛОВЛЯЄМО ТА ПРОГОЛОШУЄМО
ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ В УКРАЇНІ
АВТОКЕФАЛЬНОЮ” (угорі) та ВСЕЛЕНСЬКИЙ
ПАТРІАРХ/ВАРФОЛОМІЙ (унизу).

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Au 900, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Холодний яр

Введено в обіг
15 квітня 2019 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
Марина Куц

Пам’ятна монета присвячена історичній місцевості,
сповненій славними козацькими традиціями, у центрі
якої розташована одна з її окрас – Свято-Троїцький
Мотронинський монастир.
Холодний Яр – реліктовий лісовий масив
(Кам’янський район Черкаської області), де серед
пам’яток природи найвідомішою є тисячолітній дуб,
названий на честь Максима Залізняка. Ця територія
зберегла багато археологічних пам’яток різних епох.
Саме з Холодного Яру навесні 1768 року почався
соціальний та національно-визвольний рух 1768–1769
років у Правобережній Україні – Коліївщина.
У 1840-х роках тут побував Тарас Шевченко,
який згадує про Холодний Яр у поетичних творах
“Гайдамаки” та “Холодний Яр”.
У 1919–1922 роках під прапором Української
Народної Республіки діяли повстанці Холодноярської
республіки.
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Скульптор
Анатолій Демяненко

На аверсі монети в центрі на матовому колі
розміщено малий Державний Герб України, над яким
напис півколом УКРАЇНА, під гербом позначення
номіналу 5 та на дзеркальному тлі зазначено
вертикальний напис ГРИВЕНЬ, літери якого донизу
розширюються, по обидва боки від напису –
зображення стовбурів дерев; угорі на дзеркальному
тлі – стилізований напис півколом – ХОЛОДНИЙ ЯР
(сформований із гілок, жолудя, листя); унизу ліворуч –
рік карбування монети 2019; логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України
(праворуч на дзеркальному тлі).
На реверсі монети розміщено композицію,
що символізує реліктовий ліс: угорі і внизу, з ракурсу
погляду людини вгору, зображено дерева, вершини
яких тягнуться до жовто-зеленого кола (використано
тамподрук) у центрі монети, що символізує листя
та сонце; ліворуч і праворуч – коні з вершниками,
які символізують визвольну боротьбу часів
гайдамаччини та Холодноярської Республіки; унизу
серед дерев – Троїцька церква Мотронинського
монастиря.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Панас Саксаганський

Введено в обіг
14 травня 2019 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 українському
актору, режисеру, драматургу, педагогу, одному
з корифеїв українського побутового театру –
Саксаганському (Тобілевичу) Панасу Карповичу.
За своє творче життя Панас Карпович створив
цілу галерею сценічних образів комедійного
і драматичного репертуару, які стали класичними
зразками акторської техніки й майстерності
перевтілення: Копач (“Сто тисяч” І. Карпенка-Карого),
Голохвостий (“За двома зайцями” М. Старицького),
Карась (“Запорожець за Дунаєм” С. ГулакаАртемовського), Возний, Виборний (“Наталка
Полтавка” І. Котляревського) та багато інших.
Панас Саксаганський відомий не тільки як актор,
а і як талановитий режисер, який започаткував
систему попередньої роботи над роллю. Автор
комедій “Лицеміри” (1908), “Шантрапа” (1913).
На аверсі монети розміщено: праворуч – малий
Державний Герб України, під яким заначено
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Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Володимир Атаманчук

вертикальний напис УКРАЇНА; у центрі – стилізовану
композицію: на дзеркальному тлі – улюблене крісло
П. Саксаганського, на якому лежить капелюх, ліворуч
від крісла – дзеркальний абрис актора, який тримає
в руці маску, праворуч – театральна завіса; унизу
зазначено рік випуску та номінал монети 2019/2
ГРИВНІ, під якими зображено логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено стилізовану
композицію, яка символізує вислів актора: “Кожна
людина хоче здаватися не тим, чим вона є. Я знаю
добре це, а через те портрета свого я малювати
не стану… Переживати і гірке й солодке, бачити
і світло й темряву життя і не офарбувати все власним
настроєм – не всякому дано…” (Панас Саксаганський
“По шляху життя”): дзеркальний абрис актора,
який у руці тримає маску з обличчям, що символізує
його талант перевтілення; ліворуч – театральна
завіса; праворуч – роки його життя 1859/1940
та напис півколом ПАНАС САКСАГАНСЬКИЙ.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

100 років Одеській кіностудії

Введено в обіг
14 травня 2019 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

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Анатолій Демяненко

Пам’ятна монета присвячена відомій українській
кіностудії, за багаторічну історію якої створено
велику кількість популярних фільмів.

“У пошуках капітана Гранта”, “Десять негренят”,
“Зелений фургон”, “Д’Артаньян і три мушкетери”
та інші відомі кінострічки.

Одеська кіностудія художніх фільмів організована
у 1919 році на основі кількох приватних виробництв
[“Мірограф” (1907), “Мізрах” (1914), кінофабрика
К. Борисова та кінофабрика Д. Харитонова].
На кіностудії свою творчу діяльність розпочав
О. Довженко (фільми “Звенигора”, “Арсенал”),
працював Л. Курбас (“Шведський сірник”), художник
і режисер І. Кавалерідзе (“Злива”), відбулося творче
становлення К. Муратової, тут працювали актори
М. Заньковецька, Н. Ужвій, Г. Юра та багато інших.

На аверсі монети розміщено: ліворуч – малий
Державний Герб України, над яким напис УКРАЇНА;
під гербом на матовому тлі – будівля кіностудії,
праворуч від якої – вертикальний напис П’ЯТЬ
ГРИВЕНЬ; на тлі стилізованої кінострічки зазначено
рік карбування монети 20/19 (у нуль вписано
логотип кіностудії, навколо якого напис ОДЕСЬКА
КІНОСТУДІЯ); логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України (унизу).

Одеська кіностудія – улюблене місце творчості
багатьох відомих режисерів. На кіностудії знято
більше 300 фільмів, побудовано понад 1 500
декорацій до популярних фільмів, серед яких:
“В’язень замку Іф”, “Місце зустрічі змінити не можна”,
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На реверсі монети зображено: стилізований напис
року заснування кіностудії 19/19; ліворуч унизу
на матовому тлі – дзеркальний абрис ретрокінокамери; угорі праворуч на дзеркальному тлі –
кінохлопавка (інструмент, який застосовують для
синхронізації звуку та зображення під час зйомок).
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СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Мгарський Спасо-Преображенський монастир

Введено в обіг
21 травня 2019 року
Номінал, грн
10

5

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція)

16,5

Діаметр, мм
38,6

35,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

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

Рифлений

40 000

Художники
Олександр Кузьмін,
Марія Скоблікова

Пам’ятні монети присвячені монастирю, який завжди
відігравав важливу роль у духовному житті України.
Мгарський Спасо-Преображенський монастир
засновано в 1619 році на мальовничому
узвишші правого берега річки Сула поблизу
села Мгар, неподалік від міста Лубни.
Прикрасою монастирського комплексу є СпасоПреображенський собор – один із визначних зразків
архітектури доби українського бароко, споруджений
наприкінці ХVII ст. коштом гетьманів Івана
Самойловича та Івана Мазепи. Храм вражає своєю
ліпниною, що має виразний рослинний характер.
На аверсі монет розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, ліворуч від якого напис

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Святослав Іваненко

НАЦІОНАЛЬНИЙ, праворуч – БАНК УКРАЇНИ;
на дзеркальному тлі – стилізовану композицію:
фігури козака (ліворуч) та монаха (праворуч),
фрагменти барокового ліплення (угорі та внизу);
у центрі зазначено номінал: на монеті зі срібла – 10,
на монеті з нейзильберу – 5, під номіналом написи:
ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2019. На монеті
з нейзильберу внизу праворуч – логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монет розміщено панорамну композицію
ансамблю споруд монастиря; написи: МГАРСЬКИЙ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
(угорі по колу) та 400/РОКІВ (унизу); угорі ліворуч
та внизу праворуч – декоративні барокові елементи
з рослинним орнаментом.

*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 Погорєлов

Введено в обіг
03 червня 2019 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
Олександр Кузьмін,
Марія Скоблікова

Пам’ятна монета присвячена видатному
математикові, педагогу, інженеру-конструктору,
академіку Національної академії наук України,
заслуженому діячу науки і техніки України,
лауреатові багатьох державних і наукових
премій – Олексію Васильовичу Погорєлову.
Дослідження вченого дали змогу завершити
розробку теорії повних нерегулярних опуклих
поверхонь та заклали основу нелінійної
геометричної теорії оболонок – найпоширеніших
елементів сучасних конструкцій.
Олексій Погорєлов – автор десятків монографій
і підручників (зокрема оригінального шкільного
підручника з геометрії та університетських
підручників з аналітичної та диференціальної
геометрії), більшість з яких перекладено
англійською мовою.
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Скульптори
Святослав Іваненко,
Володимир Атаманчук

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, по обидва боки
від якого написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ (ліворуч),
БАНК УКРАЇНИ (праворуч); у центрі на дзеркальному
тлі – стилізовану композицію: зображено гелікоїд
(гвинтова поверхня), на тлі якого – полігональне
наближення кривої та номінал 2, унизу зазначено
напис ГРИВНІ та рік карбування монети 2019
(ліворуч), логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено
портрет Олексія Погорєлова, ліворуч від якого
зображено абстрактну фігуру, що символізує
топологічні дослідження математика в геометрії,
та зазначено написи: ОЛЕКСІЙ/
ПОГОРЄЛОВ/1919–2002.
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СЕРІЯ “ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ”

Орлан-білохвіст

Введено в обіг
10 липня 2019 року
Номінал, грн
10

2

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція)

12,8

Діаметр, мм
38,6

31,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

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

Рифлений

45 000

Художник
Володимир Дем’яненко

Пам’ятні монети присвячені орлану-білохвосту –
одному з найбільших представників хижих птахів
Євразії, зникаючому виду (ряд – Соколоподібні,
родина – Яструбові), уключеному до Червоної книги
України та Європейського Червоного списку тварин
і рослин, що перебувають під загрозою зникнення.
На аверсі монет у обрамленні вінка, утвореного
із зображень окремих видів флори і фауни,
розміщено малий Державний Герб України
та написи: на монеті зі срібла – УКРАЇНА/10/
ГРИВЕНЬ/2019, на монеті з нейзильберу –

Скульптор
Володимир Дем’яненко

УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2019 та логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зі срібла на дзеркальному тлі
зображено орлана-білохвоста та написи півколом:
ОРЛАН-БІЛОХВІСТ (угорі ліворуч), HALIAEETUS
ALBICILLA (унизу); на монеті з нейзильберу – орланабілохвоста в польоті (кольорове зображення,
використано тамподрук) та написи півколом:
ОРЛАН-БІЛОХВІСТ (унизу), HALIAEETUS ALBICILLA
(праворуч).

*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”

Пантелеймон Куліш

Введено в обіг
22 липня 2019 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 письменнику,
публіцисту, етнографу, історику, літературному
критику, перекладачеві, громадському діячеві –
Пантелеймону Олександровичу Кулішу.
П. Куліш – одна з найколоритніших постатей свого
часу в українській літературі. Він автор фонетичного
правопису, який став основою усистематизованого
сучасного українського правопису, першого
українського історичного роману (“Чорна рада”),
батько українського художнього перекладу
(перекладав твори Шекспіра, Байрона, Гейне, Ґете,
Шиллера, першим переклав Біблію українською
мовою).
Проводив активну діяльність щодо формування
в суспільній свідомості переконання про життєву
необхідність розвитку національної літератури,
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Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Атаманчук

української мови, без нормального функціонування
якої на всіх рівнях поступ нації неможливий.
На аверсі монети розміщено: угорі ліворуч – малий
Державний Герб України, під яким зазначено написи:
УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2019 (ліворуч на дзеркальному
тлі) та логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України (унизу). Праворуч –
вишитий рушник та цитата з Кулішевого листа до
дружини Ганни Барвінок: “ЗОВСІМ/ІНША БУЛА Б РІЧ,/
ЯКБИ МИ ЄДИНИМИ/УСТАМИ І ЄДИНИМ/СЕРЦЕМ
ТРУДИЛИСЬ/НАД ПРОБУДЖЕННЯМ/СУСПІЛЬНО-/
НАЦІОНАЛЬНОЇ/СВІДОМОСТІ/В УКРАЇНІ”.
На реверсі монети зображено портрет П. Куліша,
ліворуч від якого літери алфавіту, праворуч – роки
його життя 1819/1897 та напис ПАНТЕЛЕЙМОН/КУЛІШ.
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СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
Монета номіналом 50 гривень

Введено в обіг
22 липня 2019 року

Масштаб монети 1:2

Номінал, грн
50
Meтал, проба
Срібло, 999
Маса, г
500,0
Діаметр, мм
85,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий із заглибленими написами*
Тираж, шт.
До 1 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена події, яка ознаменувала
тисячолітній шлях української церкви від створення
до здобуття незалежності, – наданню Томосу
про автокефалію Православної церкви України.
Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом
Вселенського патріархату, офіційно затверджує
канонічний автокефальний статус Православної
церкви України як однієї з 15 помісних православних
церков.
На аверсі монети розміщено: унизу – малий
Державний Герб України (ліворуч), півколом
написи: УКРАЇНА, рік карбування монети 2019
та номінал П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ; у центрі –
стилізована хрестоподібна композиція, увінчана
позолоченим** відбитком печатки Вселенського
Патріарха Варфоломія, довкола на позолочених**
медальйонах зображені кафедральні собори
помісних православних церков світу, поруч

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Роман Чайковський

зазначені їхні назви: угорі –
КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКА,
під нею – АЛЕКСАНДРІЙСЬКА, праворуч –
АНТІОХІЙСЬКА, під нею – ЄРУСАЛИМСЬКА
(праворуч), під нею – РОСІЙСЬКА, ліворуч –
СЕРБСЬКА, під нею – РУМУНСЬКА, унизу –
БОЛГАРСЬКА, ліворуч – ГРУЗИНСЬКА,
над нею – КІПРСЬКА, ліворуч – ЕЛЛАДСЬКА,
угорі – ПОЛЬСЬКА, над нею – АЛБАНСЬКА,
праворуч – ЧЕСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ І СЛОВАЧЧИНИ,
над нею – УКРАЇНСЬКА.
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено
Вселенського Патріарха Варфоломія (ліворуч),
який передає сувій (Томос) Митрополиту Київському
і всієї України Епіфанію (праворуч) та написи:
15-ТА ЦЕРКВА У БЛАГОСЛОВЕННОМУ ХОРІ
АВТОКЕФАЛЬНИХ ЦЕРКОВ (півколом угорі)
та “СВЯТІША ЦЕРКВА УКРАЇНИ”/06.01.2019 (унизу).

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 999, масу дорогоцінного металу в чистоті – 500.0,
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
**Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,006 г.
Банкноти і монети України
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СЕРІЯ “КНЯЖА УКРАЇНА”

1 000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого

Введено в обіг
06 серпня 2019 року
Номінал, грн
20
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса, г
62,2 (2 унції)
Діаметр, мм
50,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Гладкий із заглибленими написами*
Тираж, шт.
2 500

Художник
Наталія Фандікова

Пам’ятна монета присвячена остаточному
утвердженню на київському престолі (1019–1054)
великого князя Ярослава Мудрого – державного
діяча, за часів якого Київська Русь сягнула піку
своєї могутності.
Під рукою Ярослава Володимировича Київська
держава укріпила та розширила свої кордони,
зміцнила міжнародне становище, а культура Русі
досягла найвищого розвитку.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України (ліворуч), під яким

Скульптор
Святослав Іваненко

напис УКРАЇНА; номінал – 20/ГРИВЕНЬ (праворуч);
на тлі абрису бань Софійського собору зображено
макет реконструкції собору ХІ ст., під яким зображено
стилізований сувій Руської правди, по обидва боки
від сувою: позолочені** вірчий знак князя Ярослава
Мудрого (ліворуч) та його печатка (праворуч);
рік карбування монети 2019 (унизу ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізований
літописний фрагмент із мініатюрою та написи:
ЯРОСЛАВ МУДРИЙ НА ПРЕСТОЛІ (угорі),
1019 (унизу).

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 62.2,
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
**Монету виготовлено з використанням технології патинування, елемент оздоблення – локальна позолота (вміст золота в чистоті не менше ніж 0,008 г).
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Земля-годувальниця

Введено в обіг
20 серпня 2019 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 цінності і значенню
землі-годувальниці, яка за всіх часів залишається
джерелом життя і матеріальних благ. Давні традиції
землеробства знайшли відображення в українській
усній народній творчості: “Про землю піклуйся –
золотим зерном милуйся”, “Чорна земля білий хліб
родить”, “Земля – наша мати, всіх годує”.
На аверсі монети розміщено: на тлі рослинного
орнаменту малий Державний Герб України,
праворуч від нього – рік карбування монети 2019
(угорі), під яким зображено стилізовану композицію
фігури сіяча, який тримає кошик із золотим зерном

Скульптори
Роман Чайковський,
Святослав Іваненко

(локальна позолота**), ліворуч від сіяча –
вертикальні смуги, що символізують золоте зерно
(локальна позолота**), і рілля та вертикальні написи:
на золотому тлі – УКРАЇНА, на дзеркальному тлі –
ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ.
На реверсі монети розміщено стилізовану
композицію, яку зображено з висоти пташиного
польоту: на тлі рослинного орнаменту зображено
орача, який править парою волів, запряжених у
плуг. Ліворуч на дзеркальному тлі – вертикальний
напис ЗЕМЛЯ/ГОДУВАЛЬНИЦЯ.

*Гурт монети – гладкий із заглибленими написами, якими зазначено метал, його пробу – Ag 925, масу дорогоцінного металу в чистоті – 31.1,
на гурті також розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
**Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,003 г.
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СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка

Введено в обіг
05 вересня 2019 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
музичних навчальних закладів в Україні та Європі,
який за результатами своєї діяльності здобув
загальнодержавне та міжнародне визнання.
Виникнення та існування академії тісно пов’язані
з діяльністю музичних навчальних закладів Львова,
історія яких сягає ХІХ століття.
У музичній академії здобули освіту такі зірки
музичної сцени, як С. Крушельницька, Д. Січинський,
О. Мишуга, В. Барвінський, М. Скорик та багато
інших відомих діячів української культури.

Банкноти і монети України

Скульптор
Володимир Дем’яненко

На аверсі монети розміщено стилізовану композицію:
на тлі нотних рядків зображено музичний інструмент
ліру, над якою – малий Державний Герб України,
під ним написи: УКРАЇНА/2/ГРИВНІ; унизу – логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України та рік карбування монети 2019.
На реверсі монети розміщено зображення будівлі
академії, над яким – портрет композитора і педагога
Миколи Лисенка, та зазначено написи: ЛЬВІВСЬКА
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ
М. В. ЛИСЕНКА (угорі півколом), 175/РОКІВ (унизу).
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СЕРІЯ “УКРАЇНА КОСМІЧНА”

Перший пуск ракети-носія “Зеніт-3SL”

Введено в обіг
19 вересня 2019 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 етапу
в історії розвитку вітчизняного та міжнародного
ракетобудування – першому пуску ракети-носія
“Зеніт-3SL” (розробка КБ “Південне”, виробник –
ПІВДЕНМАШ) з плавучої платформи “Одіссей”,
який відбувся 28 березня 1999 року й успішно
продемонстрував пускові можливості ракетнокосмічного комплексу “Морський старт”.
Програма “Морський старт” – один із найцікавіших
і революційних міжнародних космічних проєктів
кінця XX століття, який уперше реалізував ідею
використання морської платформи для здійснення
космічних запусків із екваторіальної зони.
Це дає змогу максимально використовувати ефект
обертання Землі та виводити на орбіту вантаж
більшої маси з меншими затратами палива.
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Скульптор
Володимир Дем’яненко

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

Унікальність ракети-носія “Зеніт-3SL” полягає
в її екологічній чистоті, що є на сьогодні надзвичайно
важливим.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА;
у центрі – стилізовану композицію, що символізує
запуск ракети-носія “Зеніт-3SL”; унизу написи:
номінал 5 ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2019;
логотип Банкнотно-монетного двору Національного
банку України (унизу праворуч).
На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено
стилізоване зображення плавучої платформи,
ліворуч від якої корабель; по колу написи:
ПРОГРАМА “МОРСЬКИЙ СТАРТ” (угорі) та ПЕРШИЙ
ПУСК РАКЕТИ-НОСІЯ “ЗЕНІТ-3SL” (унизу).
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Іван Труш

Введено в обіг
09 жовтня 2019 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 художнику,
основоположнику реалістичного напряму
в західноукраїнському живописі, мистецтвознавцю,
літературно-художньому критику, видавцю
Івану Івановичу Трушу.
Автор ліричних серій пейзажів, прижиттєвих
портретів І. Франка, В. Стефаника, Л. Українки,
І. Нечуя-Левицького, П. Житецького, М. Драгоманова,
М. Лисенка та багатьох інших, Іван Труш створив
також близько 250 великих полотен, серед яких
картини: “Захід сонця в лісі”, “Дніпро біля Києва”,
“Місячна ніч над морем”, “Могила Тараса Шевченка
в Каневі” тощо.

Банкноти і монети України

Скульптор
Володимир Атаманчук

Творчий доробок митця є дорогоцінним внеском
в історію українського образотворчого мистецтва.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, праворуч від якого
заначено написи: УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2019; ліворуч –
стилізоване зображення фрагмента картини
Івана Труша “Трембітарі”; праворуч унизу –
факсиміле художника та логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монети на дзеркальному тлі палітри
з пензлями зображено портрет Івана Труша,
ліворуч від якого написи: ІВАН/1869–1941/ТРУШ.
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СЕРІЯ “ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА”

75 років визволення України

Введено в обіг
22 жовтня 2019 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
Марина Куц

Пам’ятна монета присвячена вшануванню героїчного
подвигу українського народу у Другій світовій війні,
звільненню України від нацистських окупантів восени
1944 року, пам’яті та примиренню воїнів, які віддали
життя за Україну.
На аверсі монети розміщено: малий Державний
Герб України, праворуч від якого вертикальні
написи: УКРАЇНА та рік карбування монети 2019;
на дзеркальному тлі – композицію, що символізує
боротьбу за визволення Батьківщини: угорі –
стилізоване зображення літака, під яким – абриси

Банкноти і монети України

Скульптор
Анатолій Демяненко

воїнів-захисників, стрілецьку зброю, танк;
унизу на тлі пагорбів – номінал 5 ГРИВЕНЬ;
ліворуч на дзеркальному тлі – логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено: праворуч –
стилізовані червоні пелюстки маку пам’яті
(за мотивами символу пам’яті жертв війни автора
С. Мішакіна), у центрі яких зазначено написи
1944–/2019; ліворуч на рельєфному тлі – профіль
чоловіка (дзеркальний), який тримає на руках
дитину з лавровою гілкою.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Казимир Малевич

Введено в обіг
05 листопада 2019 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 художнику, одному
із засновників супрематизму, визначному теоретику
авангардного мистецтва, педагогу – Казимиру
Севериновичу Малевичу.
Уродженець Києва, який початкову художню освіту
здобув у Київській рисувальній школі М. Мурашка,
Казимир Малевич став одним із найвпливовіших
художників ХХ ст., викладав у мистецьких навчальних
закладах Москви, Вітебська, Петербурга, Києва.
Його послідовниками стали українські та німецькі
конструктивісти, американські мінімалісти, французькі
абстракціоністи.

Банкноти і монети України

Скульптори
Святослав Іваненко,
Роман Чайковський

На аверсі монети розміщено: угорі на дзеркальному
тлі – малий Державний Герб України, праворуч
від якого зазначено напис УКРАЇНА, на матовому
тлі – стилізований портрет Казимира Малевича,
унизу – написи: 2 ГРИВНІ/2019; ліворуч
під портретом – логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України.
На реверсі монети на матовому тлі стилізованофактурно зображено художнє полотно, підготовлене
до роботи, на тлі якого унизу зазначено напис
КАЗИМИР/МАЛЕВИЧ та роки його життя 1879/1935.
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України “Думка”

Введено в обіг
05 листопада 2019 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
Олександр Кузьмін,
Марія Скоблікова

Пам’ятна монета присвячена колективу, який
сформував потужні хорові традиції, власний
виконавський стиль та репрезентує українське
вокально-хорове мистецтво під час численних
гастрольних турів.
Створена у 1919 році як Державна українська
мандрівна капела (від початкових літер і походить
назва), вона формує унікальний слов’янський
варіант інтерпретації західноєвропейської класики,
наповнений ліризму, краси тембрів, динамізму
палітри.
Нині репертуар капели складається з музики
для хорів a cappella (обробки народних пісень,
західноєвропейська музика), вокально-симфонічної
музики (Й. Бах, Л. Бетховен, Дж. Верді), а також
творів сучасних українських композиторів
(Є. Станкович, В. Сильвестров, Л. Дичко, М. Скорик).

Банкноти і монети України

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Святослав Іваненко

На аверсі монети розміщено: малий Державний
Герб України, праворуч від якого напис УКРАЇНА;
стилізовану композицію: на дзеркальному тлі
зображено квітки соняшника, одна з яких кольорова
(використано тамподрук), між якими камертон
та напис 100/РОКІВ, кольоровий логотип
Національної заслуженої академічної капели
України “Думка” (використано тамподрук),
під яким номінал та рік карбування 5 ГРИВЕНЬ/2019,
напис півколом НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА
АКАДЕМІЧНА КАПЕЛА УКРАЇНИ; логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України
(праворуч).
На реверсі монети розміщено: ліворуч – на матовому
тлі нотний аркуш зі скрипковим ключем та написом
угорі 1919/2019; на дзеркальному тлі – постаті
виконавців, угорі та внизу – квітки соняшника.
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СЕРІЯ “УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА”

Набір пам’ятних монет “Яворівська забавка”

Введено в обіг
20 листопада 2019 року
Номінал кожної монети, грн
2
Meтал, проба
Срібло, 925
Маса кожної монети, г
7,78 (1/4 унції)
Діаметр кожної монети*, мм
26,5
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт кожної монети
Гладкий
Тираж кожної монети, шт.
5 000

Художник
Любов Андрощук

Скульптор
Анатолій Демяненко

Пам’ятні монети, що входять до набору “Яворівська забавка”:
“Коник”, “Пташка”, “Гультяї”, присвячені одному з унікальних
явищ української культури – яворівській забавці.
Осередком виготовлення колоритних забавок із дерева,
покликаних забавляти, бавити, заспокоювати, є місто
Яворів Львівської області з прилеглими селами. Згадки
про перші забавки датуються ХVІІ ст., відомими вони стали
з ХVІІІ ст., а як окремий вид художньої обробки дерева –
наприкінці ХІХ ст.
Більшість іграшок (деркачі, пташки, гультяї, візочки,
тарахкальця, коники тощо) можуть рухатися та видавати
звук, а прикрашають їх традиційним яворівським розписом
у червоному, зеленому, жовтому та білому кольорах. Цей
розпис, який ще називають “вербівкою” або “яворівкою”,
має свої давні традиції.
Незважаючи на зовнішню простоту, забавка має дивну
притягальну силу і є чимось більшим, ніж іграшка. Її наділяють
властивостями оберега, а мистецтво створення передається
з покоління в покоління.
На аверсі монети “Коник” в обрамленні стилізованих елементів
яворівського розпису розміщено: малий Державний Герб
України, під яким зазначено написи: УКРАЇНА/ДВІ ГРИВНІ/2019
та зображення яворівського коника; унизу ліворуч позначення
металу та його проби – Ag 925, праворуч – маси в чистоті –
7,78 і логотип Банкнотно-монетного двору Національного
банку України.

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

На реверсі монети “Коник” на дзеркальному тлі розміщено
кольорове зображення дерев’яного яворівського коника
(використано тамподрук) та написи: ЯВОРІВСЬКА ЗАБАВКА
(угорі півколом), КОНИК (унизу ліворуч).
На аверсі монети “Пташка” в обрамленні стилізованих
елементів яворівського розпису розміщено: малий Державний
Герб України, під яким написи: УКРАЇНА/ДВІ ГРИВНІ/2019
та зображення яворівської пташки; унизу ліворуч позначення
металу та його проби – Ag 925, праворуч – маси в чистоті –7,78
і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку
України.
На реверсі монети “Пташка” на дзеркальному тлі розміщено
кольорове зображення дерев’яної яворівської пташки
(використано тамподрук) та написи: ЯВОРІВСЬКА ЗАБАВКА
(угорі півколом), ПТАШКА (унизу ліворуч).
На аверсі монети “Гультяї” в обрамленні стилізованих
елементів яворівського розпису розміщено: малий Державний
Герб України, під яким написи УКРАЇНА/ДВІ ГРИВНІ/2019,
зображення яворівських гультяїв; унизу написи – Ag 925
(ліворуч, позначення металу, його проби), 7,78 (праворуч,
позначення маси в чистоті) і логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України.
На реверсі монети “Гультяї” на дзеркальному тлі розміщено
кольорове зображення дерев’яних яворівських гультяїв
(використано тамподрук) та написи: ЯВОРІВСЬКА ЗАБАВКА
(угорі півколом), ГУЛЬТЯЇ (унизу праворуч).

*Кожна монета має форму дев’ятикутника.
Банкноти і монети України
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Микола Лукаш

Введено в обіг
17 грудня 2019 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 100-річчю
від дня народження Миколи Лукаша – одного
з найвидатніших перекладачів із феноменальним
лінгвістичним обдаруванням і дивовижною
ерудицією, який володів 18 мовами.
Микола Олексійович Лукаш – лексикограф,
літературознавець, якому був властивий пошук
оригінальної української лексики, який із високою
художньою досконалістю відтворив шедеври
світової літератури та залишив велику і різноманітну
спадщину.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, праворуч та ліворуч
від якого зазначені цифри 2019, під гербом –
напис УКРАЇНА; унизу – номінал 2 ₴, по обидва

Банкноти і монети України

Скульптор
Володимир Атаманчук

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

боки від якого зображено стилізовану композицію,
що символізує книгу перекладів Миколи Лукаша:
ліворуч на матовому тлі зазначені прізвища авторів
англійського мовою: GOETHE/FLAUBERT/SCHILLER/
RILKE HEINE/CERVANTES/BURNS TUWIM/HUGO
VERLAINE/BOCCACCIO/MICKIEWICZ, праворуч
на дзеркальному тлі – прізвища авторів українською
мовою: ҐЕТЕ/ФЛОБЕР/ШИЛЛЕР/ГЕЙНЕ РІЛЬКЕ/
СЕРВАНТЕС/ТУВІМ БЕРНС/ВЕРЛЕН ГЮГО/
БОККАЧЧО/МІЦКЕВИЧ та логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет Миколи
Лукаша, ліворуч від якого на дзеркальному
тлі зазначено роки життя у два рядки 1919/1988;
праворуч –вертикальні написи: МИКОЛА/ЛУКАШ.
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СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Набір пам’ятних монет “Пектораль”
Масштаб монет 1:2

Введено в обіг
23 грудня 2019 року
Номінал кожної монети, грн
10
Meтал, проба
Срібло, 999
Маса кожної монети, г
31,1 (1 унція)
Форма кожної монети
Чотирикутна

Верхня монета

Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт кожної монети
Гладкий
Тираж кожної монети, шт.
До 4 000

Автор дизайну
Наталія Фандікова

Чотири пам’ятні монети, що входять до набору
“Пектораль” присвячені унікальному шедевру
стародавнього ювелірного мистецтва
з незвичайними високохудожніми образами
з життя та міфології скіфів – золотій нагрудній
прикрасі скіфського царя, що датується
IV ст. до н. е.
Пектораль, яка має місяцеподібну форму
і складається з трьох ярусів: нижній – звірі,
середній – квіти, верхній – люди, і донині викликає
подив та захоплення детальністю зображень усіх
елементів: вирізьблено кожен м’яз, ворсинку,
складочку одягу тощо.
Знайдена 1971 року у скіфському кургані Товста
Могила на Дніпропетровщині українським
археологом Борисом Мозолевським пектораль
стала символом елітної спадщини України
світового значення.

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Дем’яненко

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

На аверсі верхньої монети у складі ромба
розміщено: угорі – малий Державний Герб України,
ліворуч від якого напис УКРАЇНА, праворуч – рік
карбування монети 2019, стилізований фрагмент
центральної частини верхнього ярусу пекторалі –
зображення чоловіка, який тримає шкуру тварини,
позаду нього – горит, ліворуч від якого – логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України, маса монети в чистоті 31,1 та позначення
металу і проби Ag 999, унизу на тлі фрагмента
рослинного орнаменту із середнього ярусу
пекторалі – номінал 10/ГРИВЕНЬ.
На реверсі верхньої монети у складі ромба
на дзеркальному тлі зображено стилізовану
композицію: угорі – абрис кургану, між двома
наконечниками-застібками у вигляді голів левів
(локальна позолота*) – розетка, під якою написи:
ЕЛЛІНО-СКІФСЬКЕ/МИСТЕЦТВО/IV СТ. ДО Н.Е.,
унизу – розетка.

*Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті у наборі не менше ніж 0,0034 г.
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Набір пам’ятних монет “Пектораль”
Масштаб монет 1:2

Введено в обіг
23 грудня 2019 року
Номінал кожної монети, грн
10
Meтал, проба
Срібло, 999
Маса кожної монети, г
31,1 (1 унція)
Форма кожної монети
Чотирикутна

Права монета

Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт кожної монети
Гладкий
Тираж кожної монети, шт.
До 4 000

Автор дизайну
Наталія Фандікова

Чотири пам’ятні монети, що входять до набору
“Пектораль” присвячені унікальному шедевру
стародавнього ювелірного мистецтва
з незвичайними високохудожніми образами
з життя та міфології скіфів – золотій нагрудній
прикрасі скіфського царя, що датується
IV ст. до н. е.
Пектораль, яка має місяцеподібну форму
і складається з трьох ярусів: нижній – звірі,
середній – квіти, верхній – люди, і донині викликає
подив та захоплення детальністю зображень усіх
елементів: вирізьблено кожен м’яз, ворсинку,
складочку одягу тощо.
Знайдена 1971 року у скіфському кургані Товста
Могила на Дніпропетровщині українським
археологом Борисом Мозолевським пектораль
стала символом елітної спадщини України
світового значення.

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Дем’яненко

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

На аверсі правої монети у складі ромба розміщено:
угорі – малий Державний Герб України, праворуч
від якого напис УКРАЇНА, ліворуч – рік карбування
монети 2019, фрагмент нижнього ярусу пекторалі –
зображення сцени терзання левом кабана, ліворуч
від якого – логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України, маса монети в чистоті
31,1 та позначення металу і проби Ag 999, унизу
на тлі фрагмента рослинного орнаменту
із середнього ярусу пекторалі – номінал
10/ГРИВЕНЬ.
На реверсі правої монети у складі ромба зображено
стилізований триярусний фрагмент пекторалі
(локальна позолота*), ліворуч від якого на матовому
тлі, що символізує ґрунт, півколом розміщено
написи: СКІФСЬКА/ЗОЛОТА ПЕКТОРАЛЬ/КУРГАН
ТОВСТА МОГИЛА.

*Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті у наборі не менше ніж 0,0034 г.
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Набір пам’ятних монет “Пектораль”
Масштаб монет 1:2

Введено в обіг
23 грудня 2019 року
Номінал кожної монети, грн
10
Meтал, проба
Срібло, 999
Маса кожної монети, г
31,1 (1 унція)
Форма кожної монети
Чотирикутна

Нижня монета

Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт кожної монети
Гладкий
Тираж кожної монети, шт.
До 4 000

Автор дизайну
Наталія Фандікова

Чотири пам’ятні монети, що входять до набору
“Пектораль” присвячені унікальному шедевру
стародавнього ювелірного мистецтва
з незвичайними високохудожніми образами
з життя та міфології скіфів – золотій нагрудній
прикрасі скіфського царя, що датується
IV ст. до н. е.
Пектораль, яка має місяцеподібну форму
і складається з трьох ярусів: нижній – звірі,
середній – квіти, верхній – люди, і донині викликає
подив та захоплення детальністю зображень усіх
елементів: вирізьблено кожен м’яз, ворсинку,
складочку одягу тощо.
Знайдена 1971 року у скіфському кургані Товста
Могила на Дніпропетровщині українським
археологом Борисом Мозолевським пектораль
стала символом елітної спадщини України
світового значення.

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Дем’яненко

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

На аверсі нижньої монети у складі ромба розміщено:
угорі – малий Державний Герб України, ліворуч від
якого напис УКРАЇНА, праворуч – рік карбування
монети 2019, фрагмент нижнього ярусу пекторалі –
зображення сцени терзання коня грифоном,
під крилами якого ліворуч – логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України,
маса монети в чистоті 31,1 та позначення металу і
проби Ag 999, унизу на тлі фрагмента рослинного
орнаменту із середнього ярусу пекторалі – номінал
10/ГРИВЕНЬ.
На реверсі нижньої монети у складі ромба
зображено стилізований триярусний фрагмент
пекторалі (локальна позолота*), під яким півколом
на матовому тлі, що символізує ґрунт, розміщено
написи: СКІФСЬКА/ЗОЛОТА ПЕКТОРАЛЬ/КУРГАН
ТОВСТА МОГИЛА.

*Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті у наборі не менше ніж 0,0034 г.
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СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Набір пам’ятних монет “Пектораль”
Масштаб монет 1:2

Введено в обіг
23 грудня 2019 року
Номінал кожної монети, грн
10
Meтал, проба
Срібло, 999
Маса кожної монети, г
31,1 (1 унція)
Форма кожної монети
Чотирикутна

Ліва монета

Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт кожної монети
Гладкий
Тираж кожної монети, шт.
До 4 000

Автор дизайну
Наталія Фандікова

Чотири пам’ятні монети, що входять до набору
“Пектораль” присвячені унікальному шедевру
стародавнього ювелірного мистецтва
з незвичайними високохудожніми образами
з життя та міфології скіфів – золотій нагрудній
прикрасі скіфського царя, що датується
IV ст. до н. е.
Пектораль, яка має місяцеподібну форму
і складається з трьох ярусів: нижній – звірі,
середній – квіти, верхній – люди, і донині викликає
подив та захоплення детальністю зображень усіх
елементів: вирізьблено кожен м’яз, ворсинку,
складочку одягу тощо.
Знайдена 1971 року у скіфському кургані Товста
Могила на Дніпропетровщині українським
археологом Борисом Мозолевським пектораль
стала символом елітної спадщини України
світового значення.

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Дем’яненко

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

На аверсі лівої монети у складі ромба розміщено:
угорі – малий Державний Герб України, праворуч
від якого напис УКРАЇНА, ліворуч – рік карбування
монети 2019, фрагмент нижнього ярусу пекторалі –
зображення леопарда, праворуч від якого – логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України, маса монети в чистоті 31,1 та позначення
металу і проби Ag 999, унизу на тлі фрагмента
рослинного орнаменту із середнього ярусу
пекторалі – номінал 10/ГРИВЕНЬ.
На реверсі лівої монети у складі ромба зображено
стилізований триярусний фрагмент пекторалі
(локальна позолота*), праворуч від якого на
матовому тлі, що символізує ґрунт, півколом
розміщено написи: СКІФСЬКА/ЗОЛОТА
ПЕКТОРАЛЬ/КУРГАН ТОВСТА МОГИЛА.

*Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті у наборі не менше ніж 0,0034 г.
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СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

На варті життя (присвячується військовим медикам)

Введено в обіг
26 грудня 2019 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

Художник
Любов Андрощук

Пам’ятна монета присвячена військовим медикам –
людям, чия професія поєднує в собі медичні
та військові знання, які самовіддано служать
Батьківщині, щодня рятуючи життя її захисників,
здійснюють подвиг милосердя, мужності і стійкості.
На аверсі монети розміщено: ліворуч – малий
Державний Герб України; угорі півколом зазначено
напис УКРАЇНА; праворуч – рік карбування
монети 2019; півколом унизу – номінал ДЕСЯТЬ
ГРИВЕНЬ; у центрі – стилізовану композицію:
полум’я, на тлі якого зображено хрест, символ

Банкноти і монети України

Скульптор
Володимир Атаманчук

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

медицини, навколо – камуфльовані уламки,
що символізують драматизм війни; унизу
між уламками – логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізовану
композицію: військовий медик надає допомогу
пораненому бійцеві під час бойових дій,
дзеркальні силуети гелікоптера та групи
військових, які прямують до нього з ношами
(ліворуч); унизу зазначено напис НА ВАРТІ
ЖИТТЯ.
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Учасникам бойових дій на території інших держав

Введено в обіг
26 грудня 2019 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

Художник
Наталія Фандікова

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена українським військовим
фахівцям – учасникам багатьох миротворчих місій.
З 1992 року в міжнародних миротворчих
операціях узяли участь майже 40 000 українських
військовослужбовців. Український бойовий резерв
налічує майже 330 000 осіб, більшу частину
якого становлять ветерани війни в Афганістані.
До окремого ешелону ветеранів бойових
дій належать військові фахівці з досвідом ведення
миротворчих операцій у В’єтнамі, Сирії, Анголі,
Мозамбіку, Єгипті та інших країнах.
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Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб
України, над яким напис УКРАЇНА; на дзеркальному
тлі – стилізовану композицію: на тлі моделі Землі
зображено континенти та зазначено номінал
10/ГРИВЕНЬ (унизу); рік карбування монети 2019
(ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України (праворуч);
напис УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ
ІНШИХ ДЕРЖАВ (угорі півколом).
На реверсі монети в обрамленні рослинного
орнаменту, на дзеркальному тлі розміщено написи:
ОБОВ’ЯЗОК/МУЖНІСТЬ/ПАМ’ЯТЬ.
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КрАЗ 6322 “Солдат”

Введено в обіг
26 грудня 2019 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

Художник
Любов Андрощук

Пам’ятна монета присвячена багатоцільовому
повноприводному автомобілю, призначеному
для транспортування особового складу, різних
вантажів військових частин, підрозділів спеціального
призначення і миротворчих сил ООН.
Автомобіль КрАЗ-6322 “Солдат” – базовий автомобіль
Збройних Сил України, може використовуватися
як баластний тягач для транспортування літаків
на аеродромах, артилерійських систем тощо. Він має
виняткові характеристики з прохідності, маневреності
та швидкості в надскладних природно-кліматичних
і дорожніх умовах.
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Скульптори
Володимир Атаманчук,
Святослав Іваненко

На аверсі монети розміщено: праворуч
на дзеркальному тлі – малий Державний Герб
України, під яким зазначено напис УКРАЇНА;
на матовому тлі – стилізоване креслення автомобіля
в двох ракурсах, під яким зазначено номінал 10/
ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2019 (ліворуч
на дзеркальному тлі); логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети зображено автомобіль КрАЗ-6322
“Солдат”, який рухається вгору, залишаючи слід шин;
угорі напис КРАЗ-6322/“СОЛДАТ”.
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Пам’ятні монети введені в обіг у 2019 році

№ Найменування

Серія

Метал

Номінал

Дата введення в
обіг

1

100 років Акту Злуки –
соборності українських
земель

Відродження
української
державності

нейзильбер

5 гривень

17 сiчня 2019

2

Богдан Ханенко

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

17 сiчня 2019

3

Кінь

Фауна в пам`ятках
культури України

срібло
(Ag 925)

5 гривень

26 лютого 2019

4

Замок Паланок

Пам’ятки архітектури
України

срібло
(Ag 925)

10 гривень

26 лютого 2019

5

Замок Паланок

Пам’ятки архітектури
України

нейзильбер

5 гривень

26 лютого 2019

6

Баран

Фауна в пам`ятках
культури України

срібло
(Ag 925)

5 гривень

14 березня 2019

7

Надання Томосу про
автокефалію Православної
церкви України

Духовні
скарби України

нейзильбер

5 гривень

25 березня 2019

8

Надання Томосу про
автокефалію Православної
церкви України

Духовні скарби
України

срібло
(Ag 925)

20 гривень 25 березня 2019

9

Надання Томосу про
автокефалію Православної
церкви України

Духовні скарби
України

золото
(Au 900)

100 гривень 25 березня 2019

10

Холодний Яр

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

15 квiтня 2019

11

Панас Саксаганський

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

14 травня 2019

12

100 років Одеській кіностудії

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

14 травня 2019

13

Мгарський СпасоПреображенський монастир

Пам’ятки архітектури
України

срібло
(Ag 925)

10 гривень

21 травня 2019

14

Мгарський СпасоПреображенський монастир

Пам’ятки архітектури
України

нейзильбер

5 гривень

21 травня 2019

15

Олексій Погорєлов

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

3 червня 2019

16

Орлан-білохвіст

Флора і фауна
України

срібло
(Ag 925)

10 гривень

10 липня 2019
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17

Орлан-білохвіст

Флора і фауна
України

нейзильбер

2 гривнi

10 липня 2019

18

Пантелеймон Куліш

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

22 липня 2019

19

Надання Томосу про
автокефалію Православної
церкви України

Духовні скарби
України

срібло
(Ag 999)

50 гривень 22 липня 2019

1000 років від початку
20 правління київського князя
Ярослава Мудрого

Княжа Україна

срібло
(Ag 925)

20 гривень 6 серпня 2019

21

Земля-годувальниця

Інші монети

срібло
(Ag 925)

10 гривень

20 серпня 2019

22

175 років з часу заснування
Львівської національної
музичної академії імені
М.В. Лисенка

Вищі навчальні
заклади України

нейзильбер

2 гривнi

5 вересня 2019

23

Перший пуск ракети-носія
"Зеніт-3SL"

Україна космічна

нейзильбер

5 гривень

19 вересня 2019

24

Іван Труш

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

9 жовтня 2019

25

75 років визволення України

Друга світова війна

нейзильбер

5 гривень

22 жовтня 2019

26

Казимир Малевич

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

5 листопада 2019

27

100 років з часу утворення
Національної заслуженої
академічної капели України
"Думка"

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

5 листопада 2019

28

Гультяї

Українська спадщина

срібло
(Ag 925)

2 гривнi

20 листопада 2019

29

Коник

Українська спадщина

срібло
(Ag 925)

2 гривнi

20 листопада 2019

30

Пташка

Українська спадщина

срібло
(Ag 925)

2 гривнi

20 листопада 2019

31

Микола Лукаш

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

17 грудня 2019

32

Пектораль

Духовні скарби
України

срібло
(Ag 999)

10 гривень

23 грудня 2019

33

Пектораль

Духовні скарби
України

срібло
(Ag 999)

10 гривень

23 грудня 2019
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34

Пектораль

Духовні скарби
України

срібло
(Ag 999)

10 гривень

23 грудня 2019

35

Пектораль

Духовні скарби
України

срібло
(Ag 999)

10 гривень

23 грудня 2019

36

На варті життя (присвячується
військовим медикам)

Збройні Сили
України

сплав на
10 гривень
основі цинку

26 грудня 2019

37

Учасникам бойових дій
на території інших держав

Збройні Сили
України

сплав на
10 гривень
основі цинку

26 грудня 2019

38

КрАЗ-6322 "Солдат"

Збройні Сили
України

сплав на
10 гривень
основі цинку

26 грудня 2019
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