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СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова

Введено в обіг
16 січня 2020 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
35 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятна монета присвячена одному з найбільших
музеїв України, культурному центру Слобожанщини
та Східної України. Щороку заклад приймає
понад 200 тисяч відвідувачів і вже протягом
століття зберігає своє непересічне значення
дослідницького, науково-методичного
і культурно-виховного центру Харківської області.
Біля витоків музею Слобідської України стояв
Микола Федорович Сумцов – видатний учений,
етнограф, історик, дослідник народного побуту
і світогляду, який і став першим директором
музею.
На аверсі монети розміщено: малий Державний
Герб України, над яким напис півколом УКРАЇНА,
композицію: стилізовані дерева увінчані плодами,

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Дем’яненко

що символізують духовну та матеріальну культуру,
праворуч і ліворуч від яких – вертикальні смуги,
що нагадують фасад сучасної будівлі музею,
унизу на дзеркальному тлі – рік карбування
2020 (між деревами); номінал – 5/ГРИВЕНЬ
(на тлі стилізованого розпису); логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України
(праворуч).
На реверсі монети розміщено стилізовану
композицію: ліворуч та праворуч зображено
фасади будівель музею різних періодів,
у центрі – декоративна арка, в якій зображено
портрет М. Ф. Сумцова та написи: 100/РОКІВ
(угорі), ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ
(над портретом півколом), ІМЕНІ/М.Ф. СУМЦОВА
(унизу на матовому тлі).
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СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка

Введено в обіг
23 січня 2020 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

35 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Пам’ятні монети, присвячені віковому ювілею
легендарного Національного академічного
драматичного театру імені Івана Франка,
який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці.
Більшість класиків української драматургії
XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів
саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує
атмосфера особливого мистецького товариства,
згуртованого творчими ідеалами та спільною
метою, а кращі вистави перетворюються на свято
виконавської майстерності.
Яскраві, живі, неповторні образи, створені
талановитими акторами, оригінальні режисерські
постановки належать до незаперечних здобутків
українського театру.
На аверсі монет розміщено: малий Державний Герб
України, над яким напис півколом УКРАЇНА,
під гербом – рік карбування монети 2020

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Святослав Іваненко

та зазначено номінал: на монеті зі срібла – 10 ₴,
на монеті з нейзильберу – 5 ₴; на дзеркальному тлі
ліворуч розміщено портрет Гната Юри, праворуч
від якого вертикальний напис ГНАТ ЮРА, праворуч –
портрет Амвросія Бучми, ліворуч від якого
вертикальний напис АМВРОСІЙ/БУЧМА, які були
одними з фундаторів театру; унизу зазначено рік
заснування театру – 1920.
На монеті з нейзильберу вгорі праворуч – логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України.
На реверсі монет розміщено композицію,
стилізовану під логотип театру: у квадратній рамці
на дзеркальному тлі – рельєфне зображення будівлі
театру; на матовому тлі – написи: 100/РОКІВ
(під будівлею), НАЦІОНАЛЬНИЙ (вертикально ліворуч),
АКАДЕМІЧНИЙ (угорі), ДРАМАТИЧНИЙ (вертикально
праворуч), ТЕАТР/ІМЕНІ ІВАНА/ФРАНКА (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 “СХІДНИЙ КАЛЕНДАР”

Рік Пацюка

Введено в обіг
27 січня 2020 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
Марина Куц

Пам’ятна монета присвячена одній із тварин,
якою розпочинається дванадцятирічний цикл
східного календаря.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, праворуч від якого
напис півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі
по колу зображені 12 символів східного календаря,
у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою,
що вказує на пацюка – символ року, під стрілкою
рік карбування монети – 2020; унизу ліворуч напис
півколом 5 ГРИВЕНЬ; на матовому тлі зображені

Скульптори
Святослав Іваненко,
Роман Чайковський

стилізовані під українську витинанку символи
кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка (праворуч),
ягода (унизу), листок (ліворуч); логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України
(праворуч над символом тигра).
На реверсі монети зображено символ східного
календаря 2020 року – згорнутого у клубочок
пацюка, якого оточують по колу стилізовані
символи: сніжинки (угорі праворуч), квітки
(унизу праворуч), плоди (унизу ліворуч), гілки
(угорі ліворуч).
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СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

Золочівський замок

Введено в обіг
19 лютого 2020 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

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Анатолій Демяненко

Пам’ятні монети, присвячені свідку історичних
подій на теренах галицької землі, бастіонному
замку-фортеці, збудованому в першій половині
XVII ст., – Золочівському замку, який представляє
неоголландський тип оборонних споруд.
Розміщений на невисокому пагорбі, замок свого
часу слугував як для оборони, так і для житла,
тобто належить до пам’яток типу “palazzo in fortezzo”.

На аверсі монет розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, під яким напис
УКРАЇНА; над гербом зазначено рік карбування
монет 2020; праворуч і ліворуч на монеті
зображено вежі, крізь які видно стилізовану
панораму замку; унизу зазначено номінал:
на монеті зі срібла – 10/ГРИВЕНЬ, на монеті
з нейзильберу – 5/ГРИВЕНЬ.

Оборонні споруди Золочівського замку –
це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін.
Ренесансний ансамбль творять в’їзна вежа,
Великий житловий та Китайський палаци,
які є одним із небагатьох зразків східної
архітектури на українських землях.

На монеті з нейзильберу внизу праворуч –
логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України.

Золочівський замок – музей-заповідник Львівської
національної галереї мистецтв імені Бориса
Возницького – входить до туристичного маршруту
“Золота підкова Львова”.

На реверсі монет зображено внутрішнє
подвір’я замку – на передньому плані фонтан
та скульптурна композиція трьох купідонів,
на другому плані – Китайський палац, ліворуч
від якого – статуя Нептуна, праворуч – статуя
Афродіти; розміщено написи: ЗОЛОЧІВСЬКИЙ
ЗАМОК (унизу півколом), XVIІ ст. (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 “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Видубицький Свято-Михайлівський монастир

Введено в обіг
16 квітня 2020 року
Номінал, грн
10

5

Meтал, проба
Срібло, 925

Нейзильбер

Маса, г
31,1 (1 унція)

16,5

Діаметр, мм
38,6

35,0

Категорія якості карбування
Спеціальний
анциркулейтед

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

Рифлений

40 000

Художник
Марина Куц

Пам’ятні монети присвячені Видубицькому СвятоМихайлівському монастирю, заснованому сином князя
Ярослава Всеволодом на південній околиці Києва –
в урочищі Видубичі. За літописом, назва урочища походить
від слова “видибати” – на цьому місці виплив дерев’яний
ідол бога Перуна, якого було скинуто в Дніпро біля
Старокиївської гори під час хрещення Київської Русі.
Першим мурованим храмом на території монастиря
була Михайлівська церква, зведена в останній чверті ХІ ст.
На початку ХІІ ст. монастир стає одним із центрів
літописання. До володінь монастиря належали
звіринецькі, либідські, наводницькі, осокорківські
та інші землі з перевозами на Дніпрі та його притоці Либеді.
Монастир брав активну участь у політичному житті Київської
Русі. Саме тут, біля Михайлівської церкви, за традицією
збиралося на рать воїнство.
Сучасний ансамбль Видубицького монастиря,
що є пам’яткою архітектури національного значення,
сформувався з кінця XVII – початку XVIII ст., коли
в монастирі з’являється кілька чудових споруд:

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Володимир Атаманчук

один із найкращих шедеврів українського бароко –
Георгіївський собор, трапезна з храмом Преображення
Господнього, дзвіниця.
На аверсі монет розміщено: угорі – малий Державний
Герб України, над яким напис півколом УКРАЇНА;
у центрі на дзеркальному тлі зображено знакові будівлі
архітектурного комплексу Видубицького монастиря
в оточенні квітів; зазначено написи: на монеті
зі срібла – 10/ГРИВЕНЬ/2020, на монеті з нейзильберу –
5/ГРИВЕНЬ/2020 (унизу) та ВИДУБИЦЬКИЙ СВЯТОМИХАЙЛІВСЬКИЙ МОНАСТИР (півколом).
На монеті з нейзильберу – логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України (ліворуч серед квітів).
На реверсі монет зображено композицію: у центрі –
сходи, що символізують давню історію монастиря,
на першій сходинці яких напис – ХІ ст.; ліворуч –
стилізовані іконографічні образи святих, праворуч
від сходів – образ ченця, унизу відбиток печатки
князя Всеволода, праворуч від неї – герб полковника
М. Миклашевського, коштом якого побудовано
Георгіївський собор (1696–1701).

*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 “ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА”

75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років

Введено в обіг
05 травня 2020 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
Наталія Фандікова

Пам’ятна монета присвячена увічненню пам’яті
та перемозі у Другій світовій війні – найкривавішій
в історії людства, що тривала шість років. Воєнні дії
відбувалися на території 40 держав
і завдали людству надзвичайних страждань.
Значний внесок у перемогу над нацизмом
зробила Україна, територія якої від червня 1941
до жовтня 1944 року була центральною ділянкою
всього європейського плацдарму воєнних дій.
Україна в результаті Другої світової війни зазнала
величезних людських (приблизно 9–10 млн осіб)
та матеріальних втрат.
На аверсі монети розміщено: угорі на дзеркальному
тлі – малий Державний Герб України, під яким
напис – 75 РОКІВ/ПЕРЕМОГИ/НАД/НАЦИЗМОМ/

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Святослав Іваненко

У ДРУГІЙ/СВІТОВІЙ/ВІЙНІ; ліворуч на матовому
тлі написи: 2020/УКРАЇНА/5 ГРИВЕНЬ
(напис ГРИВЕНЬ – вертикальний); унизу
на дзеркальному тлі декоративне зображення
голуба, який тримає оливкову гілочку – символ
свободи, миру, перемоги. Праворуч унизу
розміщено логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено стилізовану
композицію: вертикальний колючий дріт, що ділить
площину монети умовно на військову (ліворуч)
з потрісканими, рваними краями, що символізують
напругу, тривогу, біль, на тлі якої напис – 1939,
і мирну, де колючий дріт проростає листям,
що символізує відродження і продовження життя,
на тлі якої напис – 1945.
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СЕРІЯ “КНЯЖА УКРАЇНА”

1075 років з часу правління княгині Ольги

Введено в обіг
14 травня 2020 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

Присвячена періоду правління княгині Ольги
(945–964 рр.), з діяльністю якої пов’язаний новий
етап розвитку давньоруської державності.
Посівши київський престол, княгиня Ольга
провадила успішну внутрішню й зовнішню політику,
зміцнювала торговельні та політичні зв’язки
Київської Русі, сприяла зростанню її міжнародного
авторитету. Вона продовжила політику
з підтримання дружних відносин із Візантією,
а також прийняла хрещення в головному храмі
Візантійської імперії – Софійському соборі.
На аверсі монети розміщено: угорі –
малий Державний Герб України, під яким

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Анатолій Демяненко

напис – УКРАЇНА; ліворуч рік карбування монети –
2020; унизу номінал монети – 20/ГРИВЕНЬ;
у центрі на тлі декоративного орнаменту часів
Київської Русі – стилізоване позолочене
зображення фрагмента літописної мініатюри
(локальна позолота, вміст золота в чистоті
не менше ніж 0,001 г).
На реверсі монети в колі з декоративного
орнаменту часів Київської Русі зображено
княгиню Ольгу та написи: КНЯГИНЯ/ОЛЬГА
(угорі) 1075 (ліворуч), під ним РОКІВ З ЧАСУ
(півколом) та ПРАВЛІННЯ (півколом
праворуч).

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.
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СЕРІЯ “ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ”

Совка розкішна

Введено в обіг
02 червня 2020 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 Совці розкішній –
рідкісному виду комах (ряд – Лускокрилі, родина
Noctuidae), зникаючому виду, уключеному
до Червоної книги України.
В Україні зустрічається локально на Поліссі,
у Лісостепу, Степу та Криму (Київська, Житомирська,
Чернігівська, Сумська, Черкаська, Луганська,
Харківська області, Крим).
На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного
із зображень окремих видів флори і фауни,

Скульптор
Володимир Дем’яненко

розміщено малий Державний Герб України
та написи: на монеті зі срібла – УКРАЇНА/10/
ГРИВЕНЬ/2020, на монеті з нейзильберу –
УКРАЇНА/2/ГРИВНІ/2020 та логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.
На реверсі монет на дзеркальному тлі зображено
совку розкішну, на монеті з нейзильберу –
кольорову (використано тамподрук) та написи
півколом: СОВКА РОЗКІШНА (угорі праворуч),
STAUROPHORA CELSIA (унизу ліворуч).

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

Ігри XXXII Олімпіади

Введено в обіг
22 липня 2020 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.
4 000

Рифлений

35 000

Художник
Марина Куц

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Святослав Іваненко

Міжнародні змагання проводяться під егідою
Міжнародного олімпійського комітету в межах
олімпійського руху.

сакури (ліворуч) та токійські архітектурні
спорудження (праворуч); по центру на дзеркальному
тлі написи: УКРАЇНА (вертикально), номінали:
на монеті зі срібла – 10, на монеті з нейзильберу – 2,
на монеті зі срібла – ГРИВЕНЬ (вертикально),
на монеті з нейзильберу – ГРИВНІ (вертикально);
рік випуску 2020 (праворуч). На монеті з нейзильберу
ліворуч на дзеркальному тлі – логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України.

На аверсі монет розміщено: малий Державний
Герб України (ліворуч); композицію, стилізовану
під мистецтво оригамі, що символізує тісний
зв’язок японської національної архітектури
з природнім середовищем, розділену на дві
частини – стилізовані струмок з рибами, квіткою

На реверсі монет угорі зображено стилізований
сонячний диск на тлі гори Фудзіяма; унизу – логотип
Національного олімпійського комітету України;
у центрі на дзеркальному тлі стилізовані
під мистецтво оригамі зображення, що символізують
деякі олімпійські види спорту.

Пам’ятні монети присвячені важливій події у світовому
спортивному житті – ХХХІІ літнім Олімпійським
іграм, проведення яких було заплановано в столиці
Японії – Токіо і на яких мала розширюватися спортивна
програма новими видами спорту.

*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 “СТАРОДАВНІ МІСТА УКРАЇНИ”

Стародавнє місто Дубно

Введено в обіг
28 липня 2020 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
35 000

Художник
Наталія Фандікова

Пам’ятна монета присвячена місту, яке вперше
згадується під 1100 роком, центру удільного
князівства на Волині – місту Дубно (Дубен),
яке в усі історичні часи було на перехресті важливих
історичних і політичних подій, торговельних шляхів,
одним із центрів духовного життя краю.
Дубно як місто розбудоване князями
Острозькими – можновладними і впливовими
особами на політичній арені Європи ХV–ХVІІ ст.
На аверсі монети розміщено: угорі напис УКРАЇНА,
під яким – малий Державний Герб України та
праворуч рік карбування монети – 2020;

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Святослав Іваненко

ліворуч на дзеркальному тлі зображено
Костянтина Острозького, праворуч від якого –
герб Острозьких та номінал монети – 5 ₴ на тлі
стилізованого Дубенського замку; унизу праворуч
на тлі стилізованих хвиль напис – КОСТЯНТИН/
ОСТРОЗЬКИЙ; логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України (праворуч
на дзеркальному тлі).
На реверсі монети вгорі праворуч – герб міста
Дубно; на дзеркальному тлі абрису Дубенського
замку зображено композицію з найцікавіших
культових споруд міста Дубно, унизу праворуч
на дзеркальному тлі написи: ДУБНО/ 920/ РОКІВ.
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СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Повітряні Сили Збройних Сил України

Введено в обіг
03 серпня 2020 року
Номінал, грн
10
Meтал
Сплав на основі цинку
з покривом нікелем
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 одному з носіїв
бойового потенціалу, потужному і технологічному
виду Збройних Сил України, який є одним із
головних інструментів стримування військової
агресії проти України, забезпечення стійкості її
системи оборони, гарантування миру і безпеки
держави у взаємодії з іншими складовими сил
оборони і міжнародними партнерами.
На аверсі монети розміщено: малий Державний
Герб України (ліворуч), напис УКРАЇНА
(угорі півколом); рік карбування монети

Скульптор
Святослав Іваненко

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

2020 (праворуч); у центрі – зображення емблеми
Повітряних Сил Збройних Сил України,
під якою – логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України; номінал
10 ГРИВЕНЬ (унизу).
На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака
зображено бойовий літак Повітряних Сил Збройних
Сил України та вгорі написи: ПОВІТРЯНІ/СИЛИ
(на матовому тлі), ЗБРОЙНИХ/СИЛ/УКРАЇНИ
(на тлі абрису літака).
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СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

День пам’яті полеглих захисників України

Введено в обіг
26 серпня 2020 року
Номінал, грн
10
Meтал
Сплав на основі цинку
з покривом нікелем
Маса, г
12,4
Діаметр, мм
30,0
Категорія якості карбування
Анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
1 000 000

Художники
Андрій Кулік, Марія Осіпчук,
автор ідеї – Вероніка Сокол

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Святослав Іваненко

У новітню історію нашої держави та українського
війська вкарбовані подвиги воїнів, які самовіддано
обороняли нашу землю.

вважаються одним із символів української землі,
уособлюють собою тепло, радість, життя;
саме соняшники стали своєрідними оберегами
та зберегли життя багатьом нашим воїнам під час
запеклих боїв на сході України; праворуч на полі,
як поранений воїн, – великий соняшник
із перебитим стеблом. Логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України розміщено
внизу.

На аверсі монети розміщено: напис УКРАЇНА
(угорі півколом), малий Державний Герб України
(під написом), по обидва боки від герба рік
карбування – 2020, нижче ліворуч – номінал
10 ГРИВЕНЬ, у центрі зображено алегоричну
композицію – поле соняшників, що здавна

На реверсі монети зображено велику квітку
соняшника, що символізує Україну: унизу пелюсткасльоза з тамгою – Крим, праворуч дві зігнуті
пелюстки – Донецька і Луганська області; написи:
29.08. (праворуч); по колу: ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ (угорі),
ПОЛЕГЛИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ (унизу).

Пам’ятна монета присвячена увічненню героїзму
і вшануванню пам’яті військовослужбовців
та учасників добровольчих формувань, які віддали
життя в боротьбі за незалежність, суверенітет
і територіальну цілісність України.
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СЕРІЯ “СТАРОДАВНІ МІСТА УКРАЇНИ”

700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю

Введено в обіг
27 серпня 2020 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
35 000

Художник
Марина Куц

Пам’ятна монета присвячена стародавньому місту
з багатою історією, розташованому в Полтавській
області на річці Лохвиці, яке вперше згадується
в історичних джерелах під 1320 роком як
давньоруське селище в Переяславській землі.
У середині ХVІІ ст. місто одержало магдебурзьке
право і герб. Під час національно-визвольної
боротьби українського народу лохвицька козацька
сотня в складі війська Б. Хмельницького брала
участь у багатьох битвах.
На аверсі монети розміщено: угорі малий
Державний Герб України, під яким – рік карбування
монети 2020; у квадраті на дзеркальному тлі

Скульптор
Святослав Іваненко

зображено герб міста, який відображається
у воді, та вертикальні написи: УКРАЇНА (ліворуч
від герба), номінал – 5 ГРИВЕНЬ (праворуч
від герба), навколо квадрата декоративний
орнамент; логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України (під написом УКРАЇНА).
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено
композицію, що складається з пам’яток архітектури
міста Лохвиця; угорі праворуч – стилізований дуб
та рослини, що символізують мальовничу природу;
написи: ЛОХВИЦЯ (під рослинами), 700 РОКІВ
(праворуч від будівлі дзвіниці), ПЕРША ПИСЕМНА
ЗГАДКА (унизу півколом).
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СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”

200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя

Введено в обіг
01 вересня 2020 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
навчальних закладів в Україні, заснованому
на кошти братів Олександра та Іллі Безбородьків
як Гімназія вищих наук зі статусом вищого
навчального закладу університетського типу.
Університет славиться своїми освітніми, науковими
і культурними традиціями; тут отримали вищу освіту
багато відомих представників науки та культури:
М. Гоголь, Є. Гребінка, Л. Глібов, Ю. Збанацький,
Є. Гуцало та інші.
На аверсі монети розміщено: угорі малий
Державний Герб України, по обидва боки

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Володимир Атаманчук

від якого – 2020, під гербом – напис УКРАЇНА;
по центру на дзеркальному тлі – герб університету,
праворуч і ліворуч від якого – піктограми, вписані
в коло із зображеннями, що символізують
факультети університету; унизу номінал монети
2 ГРИВНІ та логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України.
На реверсі монети на дзеркальному тлі
розміщено будівлю університету, над якою напис –
200/РОКІВ та зображено портрет Миколи Гоголя
(праворуч), унизу напис: НІЖИНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ/ УНІВЕРСИТЕТ/ІМ. МИКОЛИ
ГОГОЛЯ.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Володимир Перетц

Введено в обіг
15 вересня 2020 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
Марія Скоблікова,
Олександр Кузьмін

Пам’ятна монета присвячена 150-річчю від дня
народження Володимира Миколайовича Перетца –
видатного українського вченого, філолога,
дослідника і видавця численних пам’яток давньої
української літератури, історика і теоретика
літератури, текстолога, академіка Української
академії наук.
Володимир Перетц – один із найактивніших
діячів, які сприяли формуванню національної
спільноти українських учених, становленню
її перших професійних об’єднань
та українознавства в широкому розумінні.
Автор понад 300 праць із літературознавства,
джерелознавства, історіографії, археології,
бібліографії. Першим здійснив докладний
опис численних зібрань давніх рукописів,
списків стародруків тощо.

Скульптор
Володимир Атаманчук

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний
Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК УКРАЇНИ, ліворуч номінал – 2/ГРИВНІ, під яким
написи: ФІЛОЛОГІЯ/ ЛІТЕРАТУРА/ІСТОРІЯ (основні
сфери діяльності вченого); по центру – стилізована
композиція, що символізує професійну діяльність
академіка В. Перетца: книги та перо (на тлі розгорнутої
книги); рік карбування монети 2020 і логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України (унизу ліворуч).
На реверсі монети зображено портрет Володимира
Перетца, ліворуч від якого на дзеркальному тлі –
розламана рельєфна композиція, що символізує
незавершену роботу вченого, який був репресований
і помер на засланні; на тлі композиції написи:
ВОЛОДИМИР/ПЕРЕТЦ та зазначено роки його життя
1870/1935.
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СЕРІЯ “СТАРОДАВНІ МІСТА УКРАЇНИ”

Славетне місто Запоріжжя

Введено в обіг
29 вересня 2020 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
35 000

Художник
Марина Куц

Пам’ятна монета присвячена місту з багатою
історією, одному з найбільших адміністративних,
індустріальних і культурних центрів півдня України,
у якому унікально поєднуються природа, промислові
гіганти, розмаїття архітектури, назва якого
пов’язана з відомими Дніпровськими порогами.
Саме тут розташований острів Хортиця – унікальний
природний комплекс – історичний та духовний центр
Запорізького краю.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, праворуч від якого напис
півколом – УКРАЇНА; символічну композицію: на тлі
вертикальної матової смуги, що символізує Дніпро,
стилізовані споруди острова Хортиця, герб міста

Скульптори
Володимир Атаманчук,
Володимир Дем’яненко

(праворуч), план Олександрівської фортеці (ліворуч),
що, як два береги ріки, з’єднані мостом,
під яким написи: 5/ГРИВЕНЬ/2020; логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України
(ліворуч на дзеркальному тлі, під планом фортеці).
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено
стилізовану композицію, що поєднує історію
та сьогодення міста: на тлі дзеркального абрису
козацького профілю – церква Святого Миколая,
ліворуч від якої – скульптура кам’яного хранителя
історії, праворуч на монеті – історична будівля
міста, тлом усієї композиції слугують стилізовані
сучасні житлові будівлі, унизу горизонтальний напис
ЗАПОРІЖЖЯ, під яким – гребля ДніпроГЕСу.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Амет-Хан Султан

Введено в обіг
07 жовтня 2020 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

Присвячена 100-річчю від дня народження
одного з найвідоміших військових льотчиків-асів
часів Другої світової війни, випробувачу, двічі
Герою Радянського Союзу, національному герою
кримськотатарського народу – Амету-Хану Султану.
Він здійснив 603 бойові вильоти, особисто збив
30 (один із застосуванням повітряного тарана)
і в складі групи – 19 літаків ворога. Від 1946 року –
льотчик-випробувач, на рахунку якого тестування
понад 100 типів літаків.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, під яким напис

Скульптор
Володимир Атаманчук

УКРАЇНА; стилізована композиція, що символізує
динаміку повітряного бою – літак часів Другої
світової війни, під яким дзеркальний абрис
збитого ворожого літака; унизу написи –
2/ГРИВНІ/2020; логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України (унизу
ліворуч).
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено
портрет Амета-Хана Султана (ліворуч); написи:
АМЕТ-ХАН СУЛТАН (півколом угорі праворуч),
1920–1971 (над символічним зображенням
приладу літака).
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

Передова

Введено в обіг
12 жовтня 2020 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
Нікіта Тітов (автор ідеї),
Святослав Іваненко

Скульптор
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена медикам і військовим,
а в їхніх героїчних образах – і представникам
інших професій за відданість справі, сміливість
і професіоналізм. Під час пандемії, в умовах
боротьби України за територіальну цілісність країни
в кожного своя передова та своя лінія фронту, і
тільки докладаючи спільних зусиль
можна перемогти.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України та напис УКРАЇНА;

Програмне
моделювання
Юрій Лук’янов

праворуч на матовому тлі напис РАЗОМ
(вертикальний) та номінал монети 5/ГРИВЕНЬ
(вертикальний напис); ліворуч на дзеркальному тлі:
дві руки, які демонструють знак V, поширений жест,
що означає перемогу та мир, рік карбування
монети – 2020 та логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено образи медика
та військового (кольорові, використано тамподрук),
між якими вертикальний напис ПЕРЕДОВА.
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Андрій Ромоданов

Введено в обіг
02 листопада 2020 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 видатному вченому,
громадському діячу, педагогу, засновнику
нейрохірургічної школи в Україні, доктору медичних
наук, професору, академіку Національної академії
наук України Андрію Петровичу Ромоданову.
На аверсі монети розміщено: угорі ліворуч
на рельєфному тлі – малий Державний Герб
України, праворуч на тлі стилізованого рельєфного
зображення мозку – дзеркальний абрис людини;

Скульптори
Святослав Іваненко,
Володимир Дем’яненко

унизу написи: 2/ГРИВНІ/2020; ліворуч
на дзеркальному тлі вертикальний напис –
УКРАЇНА; логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України (над номіналом).
На реверсі монети праворуч зображено портрет
Андрія Ромоданова, ліворуч від нього написи:
1920/1993 (роки життя); АНДРІЙ РОМОДАНОВ
(півколом) та графічне зображення головного
мозку людини (на дзеркальному тлі).
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СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”

Державна прикордонна служба України

Введено в обіг
19 листопада 2020 року
Номінал, грн
10
Meтал
Сплав на основі цинку
з покривом нікелем
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
Анатолій Демяненко

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

Пам’ятна монета присвячена правоохоронному
органу спеціального призначення, на який
покладаються завдання щодо забезпечення
недоторканності державного кордону та охорони
суверенних прав України в її прилеглій зоні
та виключній (морській) економічній зоні.

у центрі – емблему Державної прикордонної
служби України; унизу написи – 10 /ГРИВЕНЬ/2020;
стилізовані гілки: лаврова (праворуч), калинова
(ліворуч). Логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України розміщено внизу
ліворуч.

Одним з обов’язків Державної прикордонної служби
України є участь у взаємодії зі Збройними Силами
України та іншими військовими формуваннями
у відбитті вторгнення або нападу на територію України
збройних сил іншої держави або групи держав.

На реверсі монети розміщено: угорі написи –
ДЕРЖАВНА/ПРИКОРДОННА/СЛУЖБА УКРАЇНИ,
під якими – обрис карти України, унизу –
символічний прикордонний стовп, праворуч
і ліворуч – композиції, що символізують діяльність
Державної прикордонної служби в повітрі,
на суші і на морі.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА;
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СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”

175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства

Введено в обіг
26 листопада 2020 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
30 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Володимир Дем’яненко,
Володимир Атаманчук

Пам’ятна монета присвячена українській таємній
організації, що виникла в Києві наприкінці 1845 року,
що було одним з проявів піднесення національного
руху та активізації загальнослов’янського руху.

УКРАЇN-/СЬКОГО/NАРОДУ (ліворуч), СТАТУТ/
СЛОВ’ЯN-/СЬКОГО/БРАТСТВА/СВ. КИРИЛА/
І МЕФОДІЯ (праворуч); логотип Банкнотно-монетного
двору Національного банку України (унизу).

Кирило-Мефодіївському товариству належить
визначне місце в розвитку національно-політичної
та історичної думки, становленні української
ідеї. Провідну роль у товаристві відігравали
М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко, М. Гулак,
Г. Андрузький, В. Білозерський.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено
портрети членів товариства: Т. Шевченка (ліворуч),
М. Костомарова (по центру), П. Куліша (праворуч),
унизу – відбиток сургучевої печатки; написи:
КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО
(угорі півколом), 175/РОКІВ (над портретами),
ТАРАС ШЕВЧЕНКО (під портретом Т. Шевченка),
МИКОЛА КОСТОМАРОВ (під портретом
М. Костомарова), ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ
(під портретом П. Куліша), “І ПІЗНАЄТЕ ІСТИНУ,
І ІСТИНА ВИЗВОЛИТЬ ВАС” (півколом над
відбитком печатки).

На аверсі монети розміщено: угорі на дзеркальному
тлі – малий Державний Герб України, по обидва
боки від якого – 2020, над гербом – напис УКРАЇНА;
під гербом – номінал монети 5/ГРИВЕНЬ; по обидва
боки від герба та написів – стилізовані пагони
з листками; написи на матовому тлі: КNИГИ/БУТТЯ/
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СЕРІЯ “СТАРОДАВНІ МІСТА УКРАЇНИ”

Місто Слов’янськ

Введено в обіг
01 грудня 2020 року
Номінал, грн
5
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
16,5
Діаметр, мм
35,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
35 000

Художники
аверс: Олександр Кузьмін, Марія Скоблікова;
реверс – Святослав Іваненко,
автор ідеї реверсу – Микола Омельченко

Пам’ятна монета присвячена місту, розташованому
на р. Казенний Торець, біля Торських соляних озер.
Історія майбутнього міста починалася здавна,
коли ще ця територія належала до Дикого поля.
У 1645 році на переправі через ріку було споруджено
“острожек”, пізніше – засновано місто-фортецю
(до 1784 року – Тор, Соляний), яке до кінця ХVІІІ ст.
перетворилося на повітове місто, куди на торги
з’їжджалися купці з усієї Слобідської України.
Розвиток міста історично пов’язаний із сольовим
промислом – видобутком солі та лікуванням
пацієнтів солоною водою і цілющими грязями.
Сучасне місто Слов’янськ є одним із символів
в українській боротьбі за повернення окупованих
територій, утрачених унаслідок російської агресії
2014 року.

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Святослав Іваненко

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, ліворуч від якого напис
УКРАЇНА (півколом) та номінал монети – 5/ГРИВЕНЬ;
у центрі на дзеркальному тлі – стилізовану
композицію, що відображає історичні періоди
заснування міста: козак на тлі фрагмента дерев’яної
фортеці, під якою стилізовані хвилі та напис:
СОЛЯНИЙ/ ТОР; рік карбування монети – 2020
та логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України (праворуч від козака).
На реверсі монети на тлі силуету гори Карачун
зображено стилізовану композицію сучасного
міста: угорі – герб міста Слов’янська, під яким
адміністративний будинок міськради, історичні
споруди – Свято-Воскресенська церква (праворуч),
будинок міської лікарні (ліворуч), на передньому
плані внизу – фонтан.
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СЕРІЯ “ГЕРОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ”

Самійло Величко

Введено в обіг
01 грудня 2020 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.
3 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Володимир Атаманчук

Програмне
моделювання
Юрій Лук’янов

Пам’ятна монета присвячена козацькому
літописцю, автору фундаментального історичного
трактату, що висвітлює події української історії
середини XVII ст. – початку XVIII ст.

(чорнильниця), з якого розкривається аркуш
паперу зі стилізованими написами: ЛІТОПИС/
САМІЙЛА/ВЕЛИЧКА/1720; унизу номінал монети
10/ГРИВЕНЬ та рік карбування монети – 2020.

Працюючи над літописом, сповненим національного
патріотизму, державницьких поглядів, козацькими
волелюбними ідеями, Самійло Величко (бл. 1670 р. –
після 1728 р.) творчо і критично використав багато
національних та іноземних історичних джерел,
дав глибоке пояснення подіям і фактам козацької
історії.

На реверсі монети на матовому тлі зображено
дзеркальний абрис козацького профілю
(образ Самійла Величка), на тлі якого козацьким
скорописом відтворено фрагмент Передмови
з Літопису Величка: ЦІКАВОМУ/НОРОВУ
ЛЮДСЬКОМУ/НЕ МОЖЕ НІЧОГО БУТИ/
СПОДОБНІШОГО, ЛАСКАВИЙ/ЧИТАЛЬНИКУ,/
ЯК ЧИТАТИ КНИГИ Й/ДІЗНАВАТИСЯ ПРО/ДАВНІ
ЛЮДСЬКІ/ДІЯННЯ/І ВЧИНКИ. та написи: САМІЙЛО/
ВЕЛИЧКО (ліворуч на тлі пера), роки життя
літописця 1670/1728 (праворуч від абрису).

На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, під яким стилізований
напис УКРАЇНА; на дзеркальному тлі композицію,
що символізує діяльність літописця: каламар

*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 “СХІДНИЙ КАЛЕНДАР”

Рік Бика

Введено в обіг
10 грудня 2020 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
Марина Куц

Пам’ятна монета присвячена одній із тварин
дванадцятирічного східного календаря.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий
Державний Герб України, праворуч від якого напис
півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі по колу
зображені 12 символів східного календаря, у центрі
кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує
на бика – символ року, під стрілкою – 2021; унизу
ліворуч напис півколом 5 ГРИВЕНЬ; на матовому
тлі зображені стилізовані під українську витинанку

Скульптор
Святослав Іваненко

символи кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка
(праворуч), ягода (унизу), листок (ліворуч); логотип
Банкнотно-монетного двору Національного банку
України (ліворуч від символу кролика).
На реверсі монети зображено стилізований
символ східного календаря 2021 року – бика, якого
оточують по колу стилізовані символи, притаманні
кожній порі року: сніжинки (угорі праворуч), квітки
(унизу праворуч), плоди (унизу ліворуч), гілки
(угорі ліворуч).
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СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”

Володимир Корецький

Введено в обіг
10 грудня 2020 року
Номінал, грн
2
Meтал
Нейзильбер
Маса, г
12,8
Діаметр, мм
31,0
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
30 000

Художники
Олександр Кузьмін,
Марія Скоблікова

Пам’ятна монета присвячена українському
юристу-міжнароднику, який брав активну участь
у підготовці Загальної декларації прав людини
та багатьох інших важливих міжнародних правових
документів, ученому, історику права, спеціалісту
в галузі міжнародного приватного права
та загальної історії держави і права, академіку
АН УРСР Володимиру Михайловичу Корецькому.
На аверсі монети розміщено: малий Державний
Герб України (угорі) та написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ
(ліворуч від герба), БАНК УКРАЇНИ (праворуч
від герба), 2/ГРИВНІ (під гербом), THE UNIVERSAL
DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (по центру);

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Володимир Дем’яненко

ліворуч – рік карбування монети – 2020, під яким –
логотип Банкнотно-монетного двору Національного
банку України; унизу на тлі аркушів паперу – руки
та суддівський молоток (як символ прийняття
суддівських рішень).
На реверсі монети на тлі глобуса, що символізує
міжнародну діяльність українського правознавця
В. Корецького, зображено його портрет і написи:
ВОЛОДИМИР/КОРЕЦЬКИЙ (під портретом),
роки життя 1890/1984 (ліворуч від портрета),
УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ-ЮРИСТ • СУДДЯ
МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН (по колу).
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СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

Україна – Білорусь. Духовна спадщина – Ірмологіон

Введено в обіг
15 грудня 2020 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

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Святослав Іваненко

Пам’ятна монета присвячена спадщині давньої
духовної пісенної традиції, яка панувала з кінця
XVI cт. на всій етнічній території українців
та білорусів, – нотованим збірникам різних
жанрів літургійного співу – ірмологіонам.
В Ірмологіоні – першій нотованій книзі, було
зібрано ірмоси як мелодичні та ритмічні моделі
для тропарів канонів, звідси його масове
поширення – як у церковній практиці,
так і в навчальній. Слова в поетичному тексті
нанизуються на нитку, як перли в коралях,
чергуючись як мотиви орнаменту.
Ірмологіони складалися в монастирях, кафедральних
соборах, парафіяльних церквах. Значна частина
збережених ірмологіонів – рукописна. На початку
ХVIII ст. стали видаватися друковані нотні ірмологіони.
На аверсі монети вгорі розміщено: напис УКРАЇНА,
під яким стилізовано зображено позолочену сторінку

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

(локальна позолота) Супрасльського ірмологіону
(1598–1601 рр.) – найдавнішого нотолінійного
рукопису, джерела літургійної спадщини і музики
Київської Церкви, що зберігається в Національній
бібліотеці України імені В. І. Вернадського; ліворуч від
сторінки – малий Державний Герб України, під яким
рік карбування – 2020; номінал 20/ГРИВЕНЬ
(праворуч від сторінки).
На реверсі монети в центрі зображено наповнений
певною ритмікою, об’ємністю фігур хористів,
які співають по нотах, фрагмент ікони “Воздвиження
Чесного Хреста з родиною Яна Собеського”
(1670–1689 рр.), що зберігається в Національному
музеї у Львові імені Андрея Шептицького,
та розміщено: стилізовані написи: ЗБІРНИК/
ЦЕРКОВНИХ ПІСНЕСПІВІВ/ІРМОЛОГІОН (угорі)
та стилізований фрагмент сторінки Ірмологіону
(під зображенням хористів).

*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 0,004 г.
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СЕРІЯ “УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА”

Набір пам’ятних монет “Енеїда”

Введено в обіг
22 грудня 2020 року
Номінал кожної монети, грн.
10
Meтал, проба
Срібло, 999
Маса кожної монети, г*
31,1 (1 унція)
Форма кожної монети**
Квадратна
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт кожної монети
Гладкий
Тираж набору, шт.
1 200

Автори дизайну монет
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Роман Чайковський,
Володимир Атаманчук

Набір із дев’яти срібних пам’ятних монет “Енеїда”
присвячений духовній та культурній пам’ятці
українського народу – поемі “Енеїда” видатного
українського письменника Івана Котляревського, який
започаткував цим твором нову українську літературу.
“Енеїду” написано живою народною мовою, життя
українців зображено в широкому контексті мови,
історії, звичаїв, традицій і побуту. Неповторна
індивідуальність українського народу геніально
схоплена автором у веселих, життєрадісних образах –
козаки не визнають перемоги над собою ні земних,
ні небесних сил: ніщо не може зламати їхнього
патріотичного, волелюбного духу.
За основу композиції набору використано ілюстрації
народного художника України Анатолія Базилевича,
який своїми роботами надав твору нового звучання.
На аверсі восьми монет із набору розміщено: малий
Державний Герб України та напис УКРАЇНА (угорі);
рік карбування монети 2020/ номінал 10, у нулі

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

якого знак ₴, позначення металу, його проби, маси
монети в чистоті Ag 999, 31,1 та логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України (унизу);
вертикальні написи: І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ/ЕНЕЇДА.
На центральній монеті набору розміщено: малий
Державний Герб України (угорі праворуч), під яким
напис УКРАЇНА (вертикально), номінал 10, у нулі
якого знак ₴, позначення металу, його проби, маси
монети в чистоті Ag 999, 31,1 та логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України
(унизу); ліворуч вертикальні написи у два рядки:
1926 ХУДОЖНИК/2005 АНАТОЛІЙ БАЗИЛЕВИЧ;
угорі ліворуч – ЕНЕЇДА.
На аверсі кожної з монет зображено опрацьовані
та скомпоновані авторами дизайну монет сюжети
з ілюстрацій “Енеїди” художника Анатолія Базилевича,
який талановито проілюстрував жартівливі сцени поеми
і звеличив із гумором її героїв, які мандрують, воюють,
змагаються, бенкетують, розважаються, плачуть
і сміються…

* Маса набору – 279, 9 г.
**Розмір кожної монети – 34 × 34 мм, розмір набору – 102 × 102 мм.
Елементи оздоблення: тамподрук, локальна позолота, вміст золота в чистоті в наборі не менше ніж 0,0102 г.
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СЕРІЯ “УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА”

Набір пам’ятних монет “Енеїда”

Введено в обіг
22 грудня 2020 року
Номінал кожної монети, грн.
10
Meтал, проба
Срібло, 999
Маса кожної монети, г*
31,1 (1 унція)
Форма кожної монети**
Квадратна
Категорія якості карбування
Спеціальний анциркулейтед
Гурт кожної монети
Гладкий
Тираж набору, шт.
1 200

Автори дизайну монет
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптори
Анатолій Демяненко,
Роман Чайковський,
Володимир Атаманчук

На реверсі монет зображено опрацьовані
та скомпоновані сюжети з ілюстрацій “Енеїди”,
автор яких добився вражаючої єдності літературного
матеріалу та ілюстративного ряду, повторив створений
Котляревським повноцінний український епос,
уособив весь спектр ставлення до героїв – від лірики
до сарказму, від доброзичливого жарту до іронії.
На реверсі середньої монети правого ряду набору
зображено козака у червоному вбранні – використано

Програмне
моделювання
Віталій Андріянов

тамподрук (ліворуч), праворуч від якого – портрет
Івана Котляревського, під яким написи: 1769 1838/
І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ/ЕНЕЇДА/МАЛЮНКИ/
А. БАЗИЛЕВИЧА.
На реверсі шести монет лівого та середнього ряду
набору на тлі ілюстрованих сюжетів поеми розміщено
фрагменти, які складаються у фігуру козака Енея;
на центральній монеті кольорове зображення козаків
(використано тамподрук).

* Маса набору – 279, 9 г.
**Розмір кожної монети – 34 × 34 мм, розмір набору – 102 × 102 мм.
Елементи оздоблення: тамподрук, локальна позолота, вміст золота в чистоті у наборі не менше ніж 0,0102 г.
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Пам’ятні монети, уведені в обіг у 2020 році

№ Найменування

Серія

Метал

Номінал

Дата введення
в обіг

1

100 років Харківському
історичному музею
імені М. Ф. Сумцова

Духовні скарби
України

нейзильбер

5 гривень

16 сiчня 2020

2

100 років Національному
академічному драматичному
театру імені Івана Франка

Духовні скарби
України

срібло
(Ag 925)

10 гривень

23 сiчня 2020

3

100 років Національному
академічному драматичному
театру імені Івана Франка

Духовні скарби
України

нейзильбер

5 гривень

23 сiчня 2020

4

Рік Пацюка

Східний календар

нейзильбер

5 гривень

27 сiчня 2020

5

Золочівський замок

Пам’ятки архітектури
України

срібло
(Ag 925)

10 гривень

19 лютого 2020

6

Золочівський замок

Пам’ятки архітектури
України

нейзильбер

5 гривень

19 лютого 2020

7

Видубицький СвятоМихайлівський монастир

Духовні скарби
України

срібло
(Ag 925)

10 гривень

16 квiтня 2020

8

Видубицький СвятоМихайлівський монастир

Духовні скарби
України

нейзильбер

5 гривень

16 квiтня 2020

9

75 років перемоги над
нацизмом у Другій світовій
війні 1939–1945 років

Друга світова війна

нейзильбер

5 гривень

5 травня 2020

10

1075 років з часу правління
княгині Ольги

Княжа Україна

срібло
(Ag 925)

20 гривень 14 травня 2020

11

Совка розкішна

Флора і фауна України

срібло
(Ag 925)

10 гривень

2 червня 2020

12

Совка розкішна

Флора і фауна України

нейзильбер

2 гривнi

2 червня 2020

13

Ігри XXXII Олімпіади

Спорт

срібло
(Ag 925)

10 гривень

22 липня 2020

14

Ігри XXXII Олімпіади

Спорт

нейзильбер

2 гривнi

22 липня 2020

15

Стародавнє місто Дубно

Стародавні міста
України

нейзильбер

5 гривень

28 липня 2020

16

Повітряні Сили Збройних
Сил України

Збройні Сили
України

сплав на
10 гривень
основі цинку

3 серпня 2020
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2020

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ, УВЕДЕНІ В ОБІГ У 2020 РОЦІ

№ Найменування

Серія

Метал

Номінал

Дата введення
в обіг

17

День пам’яті полеглих
захисників України

Збройні Сили
України

сплав на
основі цинку

10 гривень

26 серпня 2020

18

700 років першої писемної
згадки про м. Лохвицю

Стародавні міста
України

нейзильбер

5 гривень

27 серпня 2020

19

200 років Ніжинському
державному університету
імені Миколи Гоголя

Вищі навчальні
заклади України

нейзильбер

2 гривнi

1 вересня 2020

20 Володимир Перетц

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

15 вересня 2020

21

Славетне місто Запоріжжя

Стародавні міста
України

нейзильбер

5 гривень

29 вересня 2020

22

Амет-Хан Султан

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

7 жовтня 2020

23

Передова

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

12 жовтня 2020

24

Андрій Ромоданов

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

2 листопада 2020

25

Державна прикордонна
служба України

Збройні Сили
України

сплав на
10 гривень
основі цинку

19 листопада 2020

26

175 років створення КирилоМефодіївського товариства

Інші монети

нейзильбер

5 гривень

26 листопада
2020

27

Місто Слов’янськ

Стародавні міста
України

нейзильбер

5 гривень

1 грудня 2020

28

Самійло Величко

Герої козацької доби

срібло
(Ag 925)

10 гривень

1 грудня 2020

29

Рік Бика

Східний календар

нейзильбер

5 гривень

10 грудня 2020

30

Володимир Корецький

Видатні особистості
України

нейзильбер

2 гривнi

10 грудня 2020

31

Україна – Білорусь. Духовна
спадщина – Ірмологіон

Духовні скарби
України

срібло
(Ag 925)

20 гривень 15 грудня 2020

32

Набір пам’ятних монет “Енеїда” Українська спадщина

срібло
(Ag 999)

90 гривень 22 грудня 2020
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Інвестиційні монети,
уведені в обіг
у 2020 році

Банкноти і монети України

34

2020

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОНЕТИ

“Архістратиг Михаїл” номіналом 1 гривня

Введено в обіг
10 липня 2020 року
Номінал, грн
1
Meтал, проба
Срібло, 999,9
Маса, г
31,1 (1 унція)
Діаметр, мм
38,6
Категорія якості карбування
Анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
31 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Святослав Іваненко

У 2020 році Національний банк України ввів в обіг
срібну (номіналом 1 гривня ) та золоту (номіналом
2 гривні) інвестиційні монети з оновленим дизайном.
Інвестиційні монети – особлива група сучасної
монетної продукції, яка призначена для вкладання
коштів широким колом інвесторів, у тому числі
приватними особами. Продукція є засобом платежу
та одночасно належить до категорії банківських
металів.
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний
Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на
тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських
гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці,
зображено стилізований лавровий вінок, унизу

Банкноти і монети України

Програмне моделювання
Віталій Андріянов,
Юрій Лук’янов

номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші
на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким
написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК УКРАЇНИ/2020/
Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби і
маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип
Банкнотно-монетного двору Національного
банку України.
На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла –
архангела, який є одним із найшанованіших
біблійних персонажів, переможцем зла,
покровителем воїнів, які борються за праведне
діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ
ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА
(рядки з поеми Т. Г. Шевченка “Гайдамаки”).
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2020

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОНЕТИ

“Архістратиг Михаїл” номіналом 2 гривні

Введено в обіг
22 грудня 2020 року
Номінал, грн
2
Meтал, проба
Золото, 999,9
Маса, г
3,11 (1/10 унції)
Діаметр, мм
16,0
Категорія якості карбування
Анциркулейтед
Гурт
Рифлений
Тираж, шт.
2 000

Художники
Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук

Скульптор
Святослав Іваненко

На аверсі монети розміщено: угорі малий
Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА,
по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських
київських гривен – вагової, лічильної та монетної
одиниці, зображено стилізований лавровий вінок,
унизу номінал – 2 ₴; у центрі у восьмикутному
картуші на дзеркальному тлі зображено логотип,
під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ/
2020/Au 999,9 3,11 (позначення металу, його проби
і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип
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Програмне моделювання
Віталій Андріянов,
Юрій Лук’янов

Банкнотно-монетного двору Національного банку
України.
На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла –
архангела, який є одним із найшанованіших
біблійних персонажів, переможцем зла,
покровителем воїнів, які борються за праведне
діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ
ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА
(рядки з поеми Т. Г. Шевченка “Гайдамаки”).
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Банкноти гривні,
що введені в обіг
у 2020 році
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БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ

2020

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року

Введення в обіг
25 лютого 2020 року
Номінал, грн
200
Розмір банкноти, мм
75х148
Переважаючий колір
банкноти
рожевий

Банкноти і монети України

На лицьовому боці банкноти – портрет Лесі Українки.
Леся Українка – видатна українська письменниця, перекладачка,
культурна діячка, чиє ім’я стоїть в одному ряду із геніальними
Тарасом Шевченком та Іваном Франком. Саме вона стала
для багатьох поколінь символом України, її непокори, самобутності
та незалежності.
На зворотному боці – зображення В’їзної вежі Луцького замку.
В’їзна вежа Луцького замку зведена останнім великим князем
Галицько-Волинського князівства Дмитром Любартом
у 1340–1383 рр. Упродовж століть Луцький замок залишався
могутньою фортецею, адміністративною, політичною і духовною
столицею краю. У ньому діяв крайовий уряд, збиралися сейми
і станові суди волинської шляхти.
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2020

Характеристика захисних ознак
Банкнота надрукована на спеціальному тонованому
папері зі світло-рожевим відтінком, який відповідає
переважаючому кольору зображень, що є
на банкноті.
Папір містить багатотоновий локальний водяний знак,
світлий елемент водяного знака, захисні стрічки
та захисні волокна.
Водяні знаки (видимі під час розглядання банкноти
проти світла): багатотоновий водяний знак –
зображення, утворене внутрішньою структурою
паперу в різних тонах, що повторює портретне
зображення Лесі Українки; світлий елемент водяного
знака – зображення цифрового позначення номіналу
(розміщено вертикально в правій нижній частині
багатотонового водяного знака).
Елемент SPARK (оптично-змінне зображення) –
зображення водяної лілії, що має кінетичний
ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках
зображення спостерігаються поступові переходи
від пурпурного кольору до золотисто-зеленого.
Захисна стрічка – повністю занурена в товщу
паперу полімерна стрічка, на якій за допомогою
збільшувального скла можна побачити зображення
у прямому та перевернутому вигляді: “200 ГРН”,
тризуб і підкреслене цифрове позначення номіналу
“200”.
“Віконна” (частково введена в товщу паперу) захисна
стрічка синього кольору з яскраво вираженим
кінетичним ефектом. Стрічка містить зображення
цифрового позначення номіналу та графічного
знака гривні. При зміні кута нахилу банкноти
змінюється напрямок руху фонового зображення
стрічки.
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Латентне зображення (цифрове позначення
номіналу): цифри видно під час розглядання банкноти
на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні
на світлому фоні – у разі розглядання банкноти
з довгої сторони, світлі на темному фоні – у разі
розглядання банкноти з короткої сторони.
Рельєфні елементи зображень – елементи
зображень на лицьовому боці банкноти, виконані
спеціальним друком, шорсткість яких відчувається
на дотик: елемент для людей із послабленим зором;
фрагмент портрета; написи та зображення.
Наскрізний елемент – зображення цифрового
позначення номіналу, всі елементи якого збігаються
та доповнюють один одного під час розглядання
банкноти проти світла.
Орловський друк – спеціальний вид друку,
що забезпечує різкий перехід одного кольору в інший
на елементах дизайну без їх розривів і зміщення.
Райдужний друк – спеціальний вид друку,
що забезпечує поступовий перехід одного кольору
в інший на елементах дизайну без їх розривів
і зміщення.
Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна
прочитати тільки за допомогою збільшувального скла.
Серійні номери виконані високим друком:
горизонтальний номер – фарбою червоного кольору,
вертикальний – виконаний шрифтом зі змінною
висотою знаків фарбою чорного кольору.
Протикопіювальна сітка – зображення з тонких ліній
різної геометричної форми, що під час копіювання
або сканування банкноти відтворюється у вигляді
“муару”.

39

Обігові монети,
що поповнили
готівково-грошовий обіг
у 2020 році
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ОБІГОВІ МОНЕТИ, ЩО ПОПОВНИЛИ ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБІГ У 2020 РОЦІ

2020

1 гривня зразка 2018 року

Meтал
Низьковуглецева сталь
з гальванопокриттям нікелем
Маса, г
3,3
Діаметр, мм
18,9
Товщина монети, мм
1,7
Гурт
Рифлений

На лицьовому боцi (аверсі) зображено: угорі –
малий Державний Герб України; у центрі –
в обрамленні давньоруського орнаменту написи:
УКРАЇНА/1/ГРИВНЯ, а також логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України
(праворуч); унизу – рік карбування – 2020.

На зворотному боцi (реверсі) розміщено зображення
великого князя київського Володимира Великого
та круговий напис “ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ”.

2 гривні зразка 2018 року

Meтал
Низьковуглецева сталь
з гальванопокриттям нікелем
Маса, г
4,0
Діаметр, мм
20,2
Товщина монети, мм
1,8
Гурт
Рифлений

На лицьовому боцi (аверсі) зображено: угорі –
малий Державний Герб України; у центрі –
в обрамленні давньоруського орнаменту написи:
УКРАЇНА/2/ГРИВНІ, а також логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України
(праворуч); унизу – рік карбування – 2020.
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На зворотному боцi (реверсі) розміщено зображення
великого князя київського Ярослава Мудрого
та круговий напис “ЯРОСЛАВ МУДРИЙ”.
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5 гривень зразка 2018 року

Meтал
Цинковий сплав
з покриттям нікелем
Маса, г
5,2
Діаметр, мм
22,1
Товщина монети, мм
2,1
Гурт
Секторальне рифлення

На лицьовому боцi (аверсі) зображено:
угорі – малий Державний Герб України;
у центрі – в обрамленні давньоруського
орнаменту написи: УКРАЇНА/5/ГРИВЕНЬ,
а також логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України (праворуч);
унизу – рік карбування – 2020.

На зворотному боцi (реверсі) розміщено
зображення великого гетьмана України Богдана
Хмельницького та круговий напис “БОГДАН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ”.
Монета карбувалася для набору монет
“Монети України” 2020 року.

10 гривень зразка 2018 року

Meтал
Цинковий сплав
з покриттям нікелем
Маса, г
6,4
Діаметр, мм
23,5
Товщина монети, мм
2,3
Гурт
рифлений

На лицьовому боцi (аверсі) зображено: угорі –
малий Державний Герб України; у центрі –
в обрамленні давньоруського орнаменту написи:
УКРАЇНА/10/ГРИВЕНЬ, а також логотип Банкнотномонетного двору Національного банку України
(праворуч); унизу – рік карбування – 2020.
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На зворотному боцi (реверсі) розміщено зображення
великого гетьмана України Івана Мазепи та круговий
напис “ІВАН МАЗЕПА”.
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Хронологія
пам’ятних монет,
уведених в обіг
у 2020 році
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Хронологія пам’ятних монет, уведених в обіг Національним банком України у 2020 році,
за тематичними серіями
№ Найменування

Метал

Номінал

Дата введення
в обіг

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”
1

Володимир Перетц

нейзильбер

2 гривнi

15 вересня 2020

2

Амет-Хан Султан

нейзильбер

2 гривнi

7 жовтня 2020

3

Андрій Ромоданов

нейзильбер

2 гривнi

2 листопада 2020

4

Володимир Корецький

нейзильбер

2 гривнi

10 грудня 2020

нейзильбер

2 гривнi

1 вересня 2020

срібло (Ag 925)

10 гривень

1 грудня 2020

нейзильбер

5 гривень

5 травня 2020

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”
5

200 років Ніжинському державному
університету імені Миколи Гоголя
СЕРІЯ “ГЕРОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ”

6

Самійло Величко
СЕРІЯ “ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА”

7

75 років перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні 1939–1945 років
СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”

8

100 років Харківському історичному музею
імені М. Ф. Сумцова

нейзильбер

5 гривень

16 сiчня 2020

9

100 років Національному академічному
драматичному театру імені Івана Франка

срібло (Ag 925)

10 гривень

23 сiчня 2020

10

100 років Національному академічному
драматичному театру імені Івана Франка

нейзильбер

5 гривень

23 сiчня 2020

11

Видубицький Свято-Михайлівський монастир

срібло (Ag 925)

10 гривень

16 квiтня 2020

12

Видубицький Свято-Михайлівський монастир

нейзильбер

5 гривень

16 квiтня 2020

13

Україна – Білорусь. Духовна спадщина –
Ірмологіон

срібло (Ag 925)

20 гривень

15 грудня 2020

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”
14

Повітряні Сили Збройних Сил України

сплав на основі
цинку

10 гривень

3 серпня 2020

15

День пам’яті полеглих захисників України

сплав на основі
цинку

10 гривень

26 серпня 2020

16

Державна прикордонна служба України

сплав на основі
цинку

10 гривень

19 листопада 2020
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ХРОНОЛОГІЯ ПАМ’ЯТНИХ МОНЕТ, УВЕДЕНИХ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ, ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕРІЯМИ

Метал

Номінал

Дата введення
в обіг

нейзильбер

5 гривень

12 жовтня 2020

нейзильбер

5 гривень

26 листопада 2020

срібло (Ag 925)

20 гривень

14 травня 2020

20 Золочівський замок

срібло (Ag 925)

10 гривень

19 лютого 2020

21 Золочівський замок

нейзильбер

5 гривень

19 лютого 2020

22 Ігри XXXII Олімпіади

срібло (Ag 925)

10 гривень

22 липня 2020

23 Ігри XXXII Олімпіади

нейзильбер

2 гривнi

22 липня 2020

нейзильбер

5 гривень

28 липня 2020

нейзильбер

5 гривень

27 серпня 2020

26 Славетне місто Запоріжжя

нейзильбер

5 гривень

29 вересня 2020

27 Місто Слов’янськ

нейзильбер

5 гривень

1 грудня 2020

28 Рік Пацюка

нейзильбер

5 гривень

27 сiчня 2020

29 Рік Бика

нейзильбер

5 гривень

10 грудня 2020

срібло (Ag 999)

90 гривень

22 грудня 2020

31 Совка розкішна

срібло (Ag 925)

10 гривень

2 червня 2020

32 Совка розкішна

нейзильбер

2 гривнi

2 червня 2020

№ Найменування
СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”
17 Передова
18

175 років створення Кирило-Мефодіївського
товариства
СЕРІЯ “КНЯЖА УКРАЇНА”

19 1075 років з часу правління княгині Ольги
СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”

СЕРІЯ “СПОРТ”

СЕРІЯ “СТАРОДАВНІ МІСТА УКРАЇНИ”
24 Стародавнє місто Дубно
25

700 років першої писемної згадки
про м. Лохвицю

СЕРІЯ “СХІДНИЙ КАЛЕНДАР”

СЕРІЯ “УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА”
30 Набір пам’ятних монет “Енеїда”
СЕРІЯ “ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ”
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