Банкноти гривні,
що введені в обіг
у 2015–2019 роках

Банкноти і монети України
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БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ

Банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року

Введення в обіг
9 березня 2015 року

На лицьовому боці банкноти – зображення автопортрета
Тараса Шевченка, створеного в 1840-1841 роках.

Номінал, грн
100

Тарас Шевченко (1814-1861) – видатний український поет,
художник і мислитель, основоположник нової української літератури.
Його поетичну збірку “Кобзар” перекладено і видано багатьма
мовами світу.

Розмір банкноти, мм
75х142
Переважаючий колір
банкноти
жовто-оливковий

Банкноти і монети України

На зворотному боці банкноти – зображення будівлі Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
15 липня 1834 року відбулося урочисте відкриття університету.
Тарас Шевченко працював учителем малювання школи живопису
університету, одночасно займаючи посаду в університетській
Археографічній комісії (тимчасовій комісії для розгляду давніх актів).
У березні 1939 року з нагоди 125-річчя від дня народження Тараса
Шевченка, університету було присвоєне його ім`я.
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Характеристика захисних ознак
Банкнота надрукована на спеціальному тонованому
папері зі світло-оливковим 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 ТАРАСА ШЕВЧЕНКА; світлій
елемент водяного знака – зображення цифрового
позначення номіналу (розміщено вертикально
в правій нижній частині багатотонового водяного
знака).
Елемент SPARK – оптично-змінне зображення
палітри, що має кінетичний ефект. При зміні
кута нахилу банкноти на ділянках зображення
спостерігаються поступові переходи від золотистого
кольору до зеленого.
Захисна стрічка – повністю занурена в товщу
паперу полімерна стрічка, на якій за допомогою
збільшувального скла можна побачити зображення у
прямому та перевернутому вигляді: “100 ГРН”,
тризуб і підкреслене цифрове позначення номіналу
“100”.
“Віконна” (частково введена в товщу паперу)
захисна стрічка коричневого кольору з яскраво
вираженим кінетичним ефектом. Стрічка містить
зображення числового позначення номіналу та
графічного знака гривні. При зміні кута нахилу
банкноти змінюється напрямок руху фонового
зображення стрічки.

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, які виконані
спеціальним друком, шорсткість яких відчувається
на дотик: елемент для людей з 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”.

З метою забезпечення готівкового обігу Національний банк України 17 грудня 2019 року ввів в обіг банкноту
номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Якова Смолія
та відображенням року виготовлення банкноти – “2019”.

Банкноти і монети України
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БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року

Введення в обіг
11 квітня 2016 року

На лицьовому боці банкноти – зображення портрета
Григорія Сковороди.

Номінал, грн
500

Григорій Сковорода (1722–1794) – видатний український філософ,
поет, письменник, просвітитель, педагог і музикант, який
уособлював духовне пробудження українського суспільства кінця
XVIII століття.

Розмір банкноти, мм
75х154
Переважаючий колір
банкноти
бежевий

Банкноти і монети України

На зворотному боці банкноти – зображення будівлі КиєвоМогилянської академії.
Києво-Могилянська академія – перша вища школа в Україні,
заснована у 1632 році, найбільший загальноосвітній центр
XVII–XVIII століть, який готував викладачів слов’яно-греколатинських академій, діячів духовної освіти та викладачів
духовних семінарій. Г. Сковорода – один із найвідоміших
вихованців Києво-Могилянської академії.
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Характеристика захисних ознак
Банкнота надрукована на спеціальному тонованому
папері із бежевим 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 Григорія Сковороди; світлий елемент
водяного знака – зображення цифрового
позначення номіналу (розміщено вертикально
в правій нижній частині багатотонового водяного
знака).
Елемент SPARK – оптично-змінне зображення
розгорнутої книги, яке має кінетичний ефект.
При зміні кута нахилу банкноти на ділянках
зображення спостерігаються поступові переходи
від зеленого кольору до синього.
Захисна стрічка – повністю занурена в товщу
паперу полімерна стрічка, на якій за допомогою
збільшувального скла можна побачити зображення
у прямому та перевернутому вигляді: “500 ГРН”,
тризуб і підкреслене цифрове позначення
номіналу “500”.
“Віконна” (частково введена в товщу паперу)
захисна стрічка темно-сірого кольору з яскраво
вираженим кінетичним ефектом. Стрічка містить
зображення числового позначення номіналу
та графічного знака гривні. При зміні кута нахилу
банкноти змінюється напрямок руху фонового
зображення стрічки.

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, які виконані
спеціальним друком, шорсткість яких відчувається
на дотик: елемент для людей з 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”.

З метою забезпечення готівкового обігу Національний банк України 22 лютого 2019 року ввів в обіг банкноту
номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Якова Смолія
та відображенням року виготовлення банкноти – “2018”.

Банкноти і монети України
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БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ

Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень зразка 2016 року

Введення в обіг
01 вересня 2016 року
Номінал, грн
20
Розмір банкноти, мм
69х130
Переважаючий колір
банкноти
зелений

На лицьовому боці банкноти – портрет Івана Франка.
Іван Франко (1856–1916) – відомий український письменник,
критик, перекладач, журналіст, соціолог, етнограф, історик
та філософ, діяльність якого керувалася ідеєю просування
інтересів українців та загальних людських цінностей. Його
твори стали унікальним явищем, представивши цілі духовні
епохи в історії України та внісши значний внесок у світову
літературу.
На зворотному боці банкноти – зображення Львівського
оперного театру.
Львівський оперний театр був побудований в 1900 році
за проектом архітектора З. Горголевського.

Банкноти і монети України
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Характеристика захисних ознак
Банкнота надрукована на спеціальному тонованому
папері із світло-зеленим 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 Івана Франка; світлий
елемент водяного знака – зображення цифрового
позначення номіналу (розміщено горизонтально
в правій нижній частині багатотонового водяного
знака).
Елемент SPARK – оптично-змінне зображення
композиції з числа “160” та напису “років від дня
народження”, 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: “20 ГРН”,
тризуб і цифрове позначення номіналу “20”
у два рядки.
“Віконна” (частково введена в товщу паперу)
захисна стрічка зеленого кольору з діагональними
білими лініями та кінетичним ефектом,
який проявляється при зміні кута нахилу
банкноти.

Банкноти і монети України

Рельєфні елементи зображень – елементи
зображень на лицьовому боці банкноти, які виконані
спеціальним друком, шорсткість яких відчувається
на дотик: елемент для людей з послабленим зором;
фрагмент портрета; написи та зображення.
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.
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”.
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БАНКНОТИ ГРИВНІ, ЩО ВВЕДЕНІ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ

Банкнота номіналом 20 гривень зразка 2018 року

Введення в обіг
25 вересня 2018 року
Номінал, грн
20
Розмір банкноти, мм
69х130
Переважаючий колір
банкноти
зелений

На лицьовому боці банкноти – портрет Івана Франка.
Іван Франко (1856–1916) – відомий український письменник,
критик, перекладач, журналіст, соціолог, етнограф, історик
та філософ, діяльність якого керувалася ідеєю просування
інтересів українців та загальних людських цінностей. Його
твори стали унікальним явищем, представивши цілі духовні
епохи в історії України та внісши значний внесок у світову
літературу.
На зворотному боці банкноти – зображення Львівського
оперного театру.
Львівський оперний театр був побудований в 1900 році
за проектом архітектора З. Горголевського.

Банкноти і монети України
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Характеристика захисних ознак
Банкнота надрукована на спеціальному тонованому
папері із світло-зеленим відтінком, який відповідає
переважаючому кольору зображень, що є на
банкноті.
Папір містить багатотоновий локальний водяний знак,
світлий елемент водяного знака, захисну стрічку
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 Івана Франка; світлий елемент водяного
знака – зображення цифрового позначення номіналу
(розміщено вертикально в правій нижній частині
багатотонового водяного знака).
Оптично-змінний елемент – стилізоване зображення
квітки, яке розміщено праворуч від портрета
Івана Франка. При зміні кута нахилу банкноти
колір зображення квітки змінюється з малиновофіолетового на оливково-зелений.
Захисна стрічка – повністю занурена в товщу
паперу полімерна стрічка, на якій за допомогою
збільшувального скла можна побачити зображення у
прямому та перевернутому вигляді: “20 ГРН”, тризуб
і цифрове позначення номіналу “20” у два рядки.
Рельєфні елементи зображень – елементи
зображень на лицьовому боці банкноти, які виконані
спеціальним друком, шорсткість яких відчувається
на дотик: елемент для людей з послабленим зором;
фрагмент портрета; написи та зображення.

Банкноти і монети України

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.
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”.
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Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року

Введення в обіг
25 жовтня 2019 року
Номінал, грн
1000
Розмір банкноти, мм
75х160
Переважаючий колір
банкноти
блакитний

Банкноти і монети України

На лицьовому боці банкноти – портрет Володимира Вернадського.
Володимир Вернадський (1863–1945) – видатний український
науковець - філософ, природознавець, засновник цілої низки
нових галузей науки (геохімії, біогеохімії, радіогеології). Він також
є одним із засновників і першим президентом Української
академії наук (1918 р.)
На зворотному боці банкноти – зображення будівлі Президії
Національної академії наук України.
Будівля Президії Національної академії наук України зведена
в 1850-х роках за проектом архітектора Олександра Беретті,
у 1892 році її перебудували, додавши третій поверх. Фасад
прикрашено рустуванням і аттиком із чавунною решіткою.
Будинок переданий Академії наук у 1918 році.
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Характеристика захисних ознак
Банкнота надрукована на спеціальному тонованому
папері із блакитним 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 Володимира Вернадського; світлий
елемент водяного знака – зображення цифрового
позначення номіналу (розміщено горизонтально
в правій нижній частині багатотонового водяного
знака).
Елемент SPARK (оптично-змінне зображення) –
композиція зі стилізованих зображень фрагментів
кристалічної решітки та рослинного орнаменту, що
має кінетичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти
на ділянках зображення спостерігаються поступові
переходи від золотистого кольору до нефритового.
Захисна стрічка – повністю занурена в товщу
паперу полімерна стрічка, на якій за допомогою
збільшувального скла можна побачити зображення
у прямому та перевернутому вигляді: “1000 ГРН”,
тризуб і підкресленого цифрового позначення
номіналу “1000”.
“Віконна” (частково введена в товщу паперу)
захисна стрічка пурпурного кольору з яскраво
вираженим кінетичним ефектом. Стрічка містить
зображення числового позначення номіналу та
малого Державного Герба України. При зміні кута
нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового
зображення стрічки.

Банкноти і монети України

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, які виконані
спеціальним друком, шорсткість яких відчувається
на дотик: елемент для людей з 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”.
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Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року

Введення в обіг
20 грудня 2019 року
Номінал, грн
50
Розмір банкноти, мм
72х136
Переважаючий колір
банкноти
світло-фіолетовий

Банкноти і монети України

На лицьовому боці банкноти – портрет Михайла Грушевського.
Михайло Грушевський (1866–1934) – засновник і президент
Української Народної Республіки, голова Центральної Ради,
видатний історик, учений, письменник, громадсько-політичний
і державний діяч.
На зворотному боці банкноти – зображення будинку Української
Центральної Ради.
Будинок Української Центральної Ради збудований 1911 року
за проектом київського архітектора П. Альошина. Тут ухвалювала
доленосні Універсали Центральна Рада – перший національний
уряд України.
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Характеристика захисних ознак
Банкнота надрукована на спеціальному тонованому
папері із світло-фіолетовим відтінком, який відповідає
переважаючому кольору зображень, що є на
банкноті.
Папір містить багатотоновий локальний водяний знак,
світлий елемент водяного знака, захисну стрічку
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 Михайла Грушевського; світлий елемент
водяного знака – зображення цифрового позначення
номіналу (розміщено вертикально в правій нижній
частині багатотонового водяного знака).
Захисна стрічка – повністю занурена в товщу
паперу полімерна стрічка, на якій за допомогою
збільшувального скла можна побачити зображення у
прямому та перевернутому вигляді: “50 ГРН”, тризуб
і підкреслене цифрове позначення номіналу “50”.
Оптично-змінний елемент – стилізоване зображення
прапора, яке розміщено праворуч від портрета
Михайла Грушевського. При зміні кута нахилу
банкноти колір зображення змінюється з малиновофіолетового на оливково-зелений.
Рельєфні елементи зображень – елементи
зображень на лицьовому боці банкноти, які виконані
спеціальним друком, шорсткість яких відчувається
на дотик: елемент для людей з послабленим зором;
фрагмент портрета; написи та зображення.
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Латентне зображення (цифрове позначення
номіналу): цифри видимі при розгляданні банкноти
на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на
світлому фоні – при розгляданні банкноти з довгої
сторони, світлі на темному фоні – при розгляданні
банкноти з короткої сторони.
Наскрізний елемент – зображення цифрового
позначення номіналу, всі елементи якого збігаються
та доповнюють один одного під час розглядання
банкноти проти світла.
Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна
прочитати тільки за допомогою збільшувального
скла.
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.
Серійні номери виконані високим друком:
горизонтальний номер – фарбою червоного кольору,
вертикальний номер – 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.
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Банкноти гривні зразків
2003–2007 років,
що введені в обіг
у 2015–2019 роках
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Банкноти гривні зразків 2003–2007 років, що введені в обіг Національним банком України
у 2015–2019 роках

Зображення банкноти

Особливості випуску

Позначення року
Дата введення
виготовлення
в обіг
банкноти

БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 5 ГРИВЕНЬ ЗРАЗКА 2004 РОКУ
факсимільний підпис
Голови Національного
банку України – Валерії
Гонтаревої

“2015”

01 липня 2015

“2015”

11 квітня 2016

“2016”

26 серпня 2016

“2014”

01 липня 2015

“2015”

01 листопада 2015

БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 10 ГРИВЕНЬ ЗРАЗКА 2006 РОКУ
факсимільний підпис
Голови Національного
банку України – Валерії
Гонтаревої
БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 20 ГРИВЕНЬ ЗРАЗКА 2003 РОКУ
факсимільний підпис
Голови Національного
банку України – Валерії
Гонтаревої
БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 50 ГРИВЕНЬ ЗРАЗКА 2004 РОКУ
факсимільний підпис
Голови Національного
банку України – Валерії
Гонтаревої
БАНКНОТА НОМІНАЛОМ 500 ГРИВЕНЬ ЗРАЗКА 2006 РОКУ
факсимільний підпис
Голови Національного
банку України – Валерії
Гонтаревої
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Обігові та розмінні
монети, що поповнили
готівково-грошовий обіг
у 2015–2019 роках
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1 гривня зразка 2015 року

Meтал
Алюмінієва бронза
Маса, г
6,8
Діаметр, мм
26,0
Товщина монети, мм
1,85
Гурт
Напис

На лицьовому боцi (аверсі) зображено: угорі –
малий Державний Герб України, унизу – рік
карбування – 2015, в обрамленні давньоруського
орнаменту в три рядки написи: УКРАЇНА/1/ГРИВНЯ,
а також логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України.

На зворотному боцi (реверсі) розміщено стилізовану
композицію: солдатська каска та квітки маку –
символи пам`яті, ліворуч напис 1945, праворуч – 2015;
трикутники, що символізують полум`я свічок, угорі
напис півколом «70 РОКІВ ПЕРЕМОГИ».

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 – 2018.

Банкноти і монети України

На зворотному боцi (реверсі) розміщено зображення
великого князя київського Володимира Великого
та круговий напис «ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ».
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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 – 2018.

На зворотному боцi (реверсі) розміщено зображення
великого князя київського Ярослава Мудрого
та круговий напис «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ».

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 Банкнотномонетного двору Національного банку України
(праворуч); унизу – рік карбування – 2018.

Банкноти і монети України

На зворотному боцi (реверсі) розміщено зображення
гетьмана України Богдана Хмельницького
та круговий напис «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ».
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5 копійок

Meтал
Нержавіюча сталь
Маса, г
4,3
Діаметр, мм
24,0
Товщина монети, мм
1,5
Гурт
Рифлений

Не є засобом платежу з 01 жовтня 2019 року

10 копійок

Meтал
Низьковуглецева сталь
з гальванопокриттям латунню
Маса, г
1,7
Діаметр, мм
16,3
Товщина монети, мм
1,25
Гурт
Рифлений

На лицьовому боцi (аверсі) розміщено зображення
малого Державного герба України, обрамленого
з обох бокiв орнаментом iз двох дубових листкiв
i двох колоскiв. Із кожного колоска вертикально
вгору виходить по три остюки. Над гербом –
напис УКРАЇНА, пiд гербом – рiк карбування
монети та логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України.

Банкноти і монети України

На зворотному боцi (реверсі) у центрi розмiщено
цифрове позначення номiналу, пiд ним – напис:
КОПIЙОК. Верхнiй рiвень лiтер назви номiналу –
горизонтальний, нижнiй має форму вигнутої донизу
дуги. Номiнал обрамлено стилiзованим вiнком
із листя та ягiд.
По периметру лицьовий та зворотний боки монети
обрамленi суцiльним опуклим кантом.
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25 копійок

Meтал
Низьковуглецева сталь
з гальванопокриттям латунню
Маса, г
2,9
Діаметр, мм
20,8
Товщина монети, мм
1,35
Гурт
Секторальне рифлення

50 копійок

Meтал
Низьковуглецева сталь
з гальванопокриттям латунню
Маса, г
4,2
Діаметр, мм
23,0
Товщина монети, мм
1,55
Гурт
Секторальне рифлення

На лицьовому боцi (аверсі) розміщено зображення
малого Державного герба України, обрамленого з
обох бокiв орнаментом iз двох дубових листкiв i двох
колоскiв. Із кожного колоска вертикально вгору
виходить по три остюки. Над гербом –
напис УКРАЇНА, пiд гербом – рiк карбування
монети та логотип Банкнотно-монетного двору
Національного банку України.

Банкноти і монети України

На зворотному боцi (реверсі) у центрi розмiщено
цифрове позначення номiналу, пiд ним – напис:
КОПIЙОК. Верхнiй рiвень лiтер назви номiналу –
горизонтальний, нижнiй має форму вигнутої донизу
дуги. Номiнал обрамлено стилiзованим вiнком
із листя та ягiд.
По периметру лицьовий та зворотний боки монети
обрамленi суцiльним опуклим кантом.
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Хронологія пам’ятних монет, введених в обіг Національним банком України у 2015–2019 роках,
за тематичними серіями
№ Найменування

Метал

Номінал

Дата введення в обіг

СЕРІЯ “ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНИ”
1

Галшка Гулевичівна

нейзильбер

2 гривнi

27 сiчня 2015

2

Михайло Вербицький

нейзильбер

2 гривнi

4 березня 2015

3

Яків Гніздовський

нейзильбер

2 гривнi

31 березня 2015

4

Петро Прокопович

нейзильбер

2 гривнi

8 липня 2015

5

Андрей Шептицький

нейзильбер

2 гривнi

15 липня 2015

6

Олександр Мурашко

нейзильбер

2 гривнi

2 вересня 2015

7

Іван Карпенко-Карий

нейзильбер

2 гривнi

14 вересня 2015

8

Софія Русова

нейзильбер

2 гривнi

18 лютого 2016

9

Іван Миколайчук

нейзильбер

2 гривнi

15 червня 2016

10

Михайло Грушевський

нейзильбер

2 гривнi

26 вересня 2016

11

Богдан Ступка

нейзильбер

2 гривнi

19 грудня 2016

12

Тетяна Яблонська

нейзильбер

2 гривнi

21 лютого 2017

13

Микола Костомаров

нейзильбер

2 гривнi

20 квiтня 2017

14

Йосиф Сліпий

нейзильбер

2 гривнi

20 червня 2017

15

Михайло Петренко

нейзильбер

2 гривнi

11 липня 2017

16

Іван Айвазовський

нейзильбер

2 гривнi

11 липня 2017

17

Василь Ремесло

нейзильбер

2 гривнi

4 вересня 2017

18

Олександр Архипенко

нейзильбер

2 гривнi

9 листопада 2017

19

Олександр Шалімов

нейзильбер

2 гривнi

23 сiчня 2018

20 Леонід Жаботинський

нейзильбер

2 гривнi

23 сiчня 2018

21

Любомир Гузар

срібло (Ag 925)

5 гривень

15 лютого 2018

22

Любомир Гузар

нейзильбер

2 гривнi

15 лютого 2018

23

Валентин Глушко

нейзильбер

2 гривнi

25 липня 2018

24

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

нейзильбер

2 гривнi

3 вересня 2018
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№ Найменування

Метал

Номінал

Дата введення в обіг

25

Ольга Авілова

нейзильбер

2 гривнi

3 вересня 2018

26

Іван Нечуй-Левицький

нейзильбер

2 гривнi

6 листопада 2018

27

Олексій Коломійченко

нейзильбер

2 гривнi

5 грудня 2018

28

Богдан Ханенко

нейзильбер

2 гривнi

17 сiчня 2019

29

Панас Саксаганський

нейзильбер

2 гривнi

14 травня 2019

30

Олексій Погорєлов

нейзильбер

2 гривнi

3 червня 2019

31

Пантелеймон Куліш

нейзильбер

2 гривнi

22 липня 2019

32

Іван Труш

нейзильбер

2 гривнi

9 жовтня 2019

33

Казимир Малевич

нейзильбер

2 гривнi

5 листопада 2019

34

Микола Лукаш

нейзильбер

2 гривнi

17 грудня 2019

СЕРІЯ “ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ”
35

150 років Одеському національному
університету імені І. І. Мечникова

срібло (Ag 925)

5 гривень

28 квiтня 2015

36

150 років Одеському національному
університету імені І. І. Мечникова

нейзильбер

2 гривнi

28 квiтня 2015

37

400 років Національному університету
`Києво-Могилянська академія`

срібло (Ag 925)

5 гривень

15 вересня 2015

38

400 років Національному університету
`Києво-Могилянська академія`

нейзильбер

2 гривнi

15 вересня 2015

39

100 років Національному університету
водного господарства та
природокористування (м. Рівне)

нейзильбер

2 гривнi

29 жовтня 2015

40

50 років Тернопільському
національному економічному
університету

срібло (Ag 925)

5 гривень

23 червня 2016

41

50 років Тернопільському
національному економічному
університету

нейзильбер

2 гривнi

23 червня 2016

42

200 років Харківському
національному аграрному
університету імені В. В. Докучаєва

нейзильбер

2 гривнi

1 вересня 2016

43

70 років Київському національному
торговельно-економічному
університету

срібло (Ag 925)

5 гривень

30 вересня 2016
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№ Найменування

Метал

Номінал

Дата введення в обіг

44

70 років Київському національному
торговельно-економічному
університету

нейзильбер

2 гривнi

30 вересня 2016

45

200 років Львівському торговельноекономічному університету

нейзильбер

2 гривнi

12 грудня 2016

46

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

нейзильбер

2 гривнi

11 травня 2017

47

100 років Херсонському державному
університету

нейзильбер

2 гривнi

24 жовтня 2017

48

100 років Національній академії
образотворчого мистецтва
і архітектури

срібло (Ag 925)

5 гривень

7 грудня 2017

49

100 років Національній академії
образотворчого мистецтва
і архітектури

нейзильбер

2 гривнi

7 грудня 2017

нейзильбер

2 гривнi

20 червня 2018

100 років Кам`янець-Подільському
50 національному університету
імені Івана Огієнка
51

100 років Дніпровському
національному університету
імені Олеся Гончара

нейзильбер

2 гривнi

25 липня 2018

52

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

нейзильбер

2 гривнi

28 серпня 2018

53

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

нейзильбер

2 гривнi

1 жовтня 2018

54

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

нейзильбер

2 гривнi

5 вересня 2019

СЕРІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”
55

20 років Конституції України

срібло (Ag 925)

5 гривень

20 червня 2016

56

20 років Конституції України

нейзильбер

2 гривнi

20 червня 2016

57

Київська Русь

нейзильбер

5 гривень

17 серпня 2016

58

Галицьке королівство

нейзильбер

5 гривень

17 серпня 2016

59

Козацька держава

нейзильбер

5 гривень

17 серпня 2016

нейзильбер

5 гривень

17 серпня 2016

60 25 років незалежності України
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№ Найменування

Метал

Номінал

Дата введення в обіг

61

25 років незалежності України

золото (Au 900)

250 гривень 17 серпня 2016

62

25 років незалежності України

срібло (Ag 925)

20 гривень

17 серпня 2016

63

До 100-річчя подій Української
революції 1917–1921 років

нейзильбер

5 гривень

22 березня 2017

64

100 років Акту Злуки – соборності
українських земель

нейзильбер

5 гривень

17 сiчня 2019

срібло (Ag 999)

10 гривень

24 грудня 2015

СЕРІЯ “ГЕРОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ”
65

Богдан Хмельницький
СЕРІЯ “ГЕРОЯМ МАЙДАНУ”

66

Євромайдан

нейзильбер

5 гривень

18 лютого 2015

67

Революція гідності

нейзильбер

5 гривень

18 лютого 2015

68

Небесна сотня

нейзильбер

5 гривень

18 лютого 2015

СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ЗОДІАК”
69

Водолійчик

срібло (Ag 925)

2 гривнi

19 сiчня 2015

70

Рибки

срібло (Ag 925)

2 гривнi

16 лютого 2015

71

Терезки

срібло (Ag 925)

2 гривнi

21 вересня 2015

72

Скорпіончик

срібло (Ag 925)

2 гривнi

22 жовтня 2015

73

Стрільчик

срібло (Ag 925)

2 гривнi

19 листопада 2015

74

Козоріжок

срібло (Ag 925)

2 гривнi

18 грудня 2015

СЕРІЯ “ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА”
75

70 років Перемоги. 1945–2015

нейзильбер

5 гривень

5 травня 2015

76

75 років визволення України

нейзильбер

5 гривень

22 жовтня 2019

СЕРІЯ “ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ”
77

150 років Національній
парламентській бібліотеці України

нейзильбер

5 гривень

24 лютого 2016

78

Феодосій Печерський

срібло (Ag 925)

10 гривень

19 квiтня 2016

79

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

срібло (Ag 925)

20 гривень

27 жовтня 2017
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№ Найменування

Метал

Номінал

Дата введення в обіг

150 років Національному
80 академічному театру опери та балету
України імені Т.Г.Шевченка

нейзильбер

5 гривень

27 жовтня 2017

83

Надання Томосу про автокефалію
Православної церкви України

нейзильбер

5 гривень

25 березня 2019

82

Надання Томосу про автокефалію
Православної церкви України

срібло (Ag 925)

20 гривень

25 березня 2019

81

Надання Томосу про автокефалію
Православної церкви України

золото (Au 900)

100 гривень 25 березня 2019

84

Надання Томосу про автокефалію
Православної церкви України

срібло (Ag 999)

50 гривень

22 липня 2019

85

Пектораль

срібло (Ag 999)

10 гривень

23 грудня 2019

86

Пектораль

срібло (Ag 999)

10 гривень

23 грудня 2019

87

Пектораль

срібло (Ag 999)

10 гривень

23 грудня 2019

88

Пектораль

срібло (Ag 999)

10 гривень

23 грудня 2019

нейзильбер

5 гривень

12 жовтня 2015

100 років з часу утворення
Першого українського полку імені
90
Богдана Хмельницького та початку
формування українських збройних сил

нейзильбер

5 гривень

23 листопада 2017

91

Захисникам Донецького аеропорту

сплав на основі цинку

10 гривень

30 сiчня 2018

92

День українського добровольця

сплав на основі цинку

10 гривень

12 березня 2018

93

100-річчя створення Українського
військово-морського флоту

сплав на основі цинку

10 гривень

18 квiтня 2018

94

КрАЗ-6322 "Солдат"

сплав на основі цинку

10 гривень

26 грудня 2019

95

На варті життя (присвячується
військовим медикам)

сплав на основі цинку

10 гривень

26 грудня 2019

96

Учасникам бойових дій на території
інших держав

сплав на основі цинку

10 гривень

26 грудня 2019

СЕРІЯ “ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ”
89

День захисника України

СЕРІЯ “ІНШІ МОНЕТИ”
97

120 років Харківському зоопарку

нейзильбер

2 гривнi

15 квiтня 2015

98

Київський фунікулер

нейзильбер

5 гривень

27 травня 2015
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ХРОНОЛОГІЯ ПАМ’ЯТНИХ МОНЕТ, ВВЕДЕНИХ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ, ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕРІЯМИ

№ Найменування

Метал

Номінал

Дата введення в обіг

99

срібло (Ag 925)

10 гривень

23 вересня 2015

нейзильбер

2 гривнi

23 вересня 2015

Олешківські піски

100 Олешківські піски
101

260 років Київському
військовому госпіталю

нейзильбер

5 гривень

7 грудня 2015

102

Пам`яті жертв геноциду
кримськотатарського народу

срібло (Ag 925)

10 гривень

12 травня 2016

103

Пам`яті жертв геноциду
кримськотатарського народу

нейзильбер

5 гривень

12 травня 2016

104 Кінний трамвай

нейзильбер

5 гривень

25 травня 2016

Геодезична дуга Струве (до 200-річчя
105 початку здійснення астрономогеодезичних робіт)

нейзильбер

5 гривень

7 червня 2016

106

100-річчя боїв легіону Українських
січових стрільців на горі Лисоня

нейзильбер

5 гривень

2 вересня 2016

107

Україна - непостійний член Ради
Безпеки ООН. 2016–2017 рр.

нейзильбер

5 гривень

7 вересня 2016

108

100 років пожежному
автомобілю України

нейзильбер

5 гривень

3 жовтня 2016

109 Україна починається з тебе

нейзильбер

5 гривень

12 жовтня 2016

110 До дня Святого Миколая

нейзильбер

5 гривень

12 грудня 2016

111

нейзильбер

5 гривень

11 травня 2017

нейзильбер

5 гривень

25 травня 2017

нейзильбер

5 гривень

20 червня 2017

114 Колесо життя

срібло (Ag 925)

10 гривень

25 липня 2017

115 500-річчя Реформації

нейзильбер

5 гривень

15 вересня 2017

116 Архістратиг Михаїл

срібло (Ag 999)

1 гривня

12 жовтня 2017

5 гривень

24 жовтня 2017

нейзильбер

5 гривень

17 листопада 2017

нейзильбер

5 гривень

26 грудня 2017

Пісенний конкурс Євробачення-2017

112 125 років трамвайному руху в Києві
113

400 років Луцькому
Хрестовоздвиженському братству

100 років Національному академічному
117 українському драматичному театру
нейзильбер
імені Марії Заньковецької
118

100-річчя першого Курултаю
кримськотатарського народу

119 50 років Світовому конґресу українців
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ХРОНОЛОГІЯ ПАМ’ЯТНИХ МОНЕТ, ВВЕДЕНИХ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ, ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕРІЯМИ

№ Найменування
120

100 років утворення Товариства
Червоного Хреста України

121 Копання картоплі

Метал

Номінал

Дата введення в обіг

нейзильбер

5 гривень

29 березня 2018

срібло (Ag 925)

10 гривень

22 травня 2018

122

100-річчя випуску перших
поштових марок України

нейзильбер

5 гривень

25 вересня 2018

123

100 років Національній
академії наук України

срібло (Ag 925)

20 гривень

10 жовтня 2018

124

100 років Національній
академії наук України

нейзильбер

5 гривень

10 жовтня 2018

125

100 років з часу створення
Кобзарського хору

нейзильбер

5 гривень

18 жовтня 2018

126 Ера миру

срібло (Ag 999)

5 гривень

14 листопада 2018

127 Ера змін

срібло (Ag 999)

5 гривень

14 листопада 2018

128 Ера технологій

срібло (Ag 999)

5 гривень

14 листопада 2018

129 Людина, час, простір

срібло (Ag 999)

5 гривень

14 листопада 2018

130 До новорічних свят

нейзильбер

5 гривень

17 грудня 2018

131 Холодний Яр

нейзильбер

5 гривень

15 квiтня 2019

132 100 років Одеській кіностудії

нейзильбер

5 гривень

14 травня 2019

133 Земля-годувальниця

срібло (Ag 925)

10 гривень

20 серпня 2019

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

нейзильбер

5 гривень

5 листопада 2019

срібло (Ag 925)

20 гривень

24 липня 2015

срібло (Ag 925)

20 гривень

6 серпня 2019

137 Літак Ан-132

срібло (Ag 925)

10 гривень

11 квiтня 2018

138 Літак Ан-132

нейзильбер

5 гривень

11 квiтня 2018

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

5 серпня 2015

СЕРІЯ “КНЯЖА УКРАЇНА”
135 Київський князь Володимир Великий
136

1000 років від початку правління
київського князя Ярослава Мудрого
СЕРІЯ “ЛІТАКИ УКРАЇНИ”

СЕРІЯ “ОБЛАСТІ УКРАЇНИ”
139 75 років Чернівецькій області
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ХРОНОЛОГІЯ ПАМ’ЯТНИХ МОНЕТ, ВВЕДЕНИХ В ОБІГ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ, ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕРІЯМИ

№ Найменування

Метал

Номінал

Дата введення в обіг

140 70 років Закарпатській області

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

14 сiчня 2016

141 85 років Київській області

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

25 липня 2017

142 85 років Вінницькій області

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

22 серпня 2017

143 80 років Полтавській області

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

10 жовтня 2017

144 80 років Хмельницькій області

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

10 жовтня 2017

145 85 років Одеській області

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

28 листопада 2017

146 85 років Чернігівській області

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

28 листопада 2017

147 85 років Дніпропетровській області

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

12 грудня 2017

148 85 років Харківській області

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

12 грудня 2017

149 85 років Донецькій області

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

26 грудня 2017

150 Автономна Республіка Крим

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

25 квiтня 2018

151 Місто Київ

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

20 грудня 2018

152 Місто Севастополь

біметалеві із
недорогоцінних металів

5 гривень

26 грудня 2018

нейзильбер

5 гривень

22 липня 2015

154 Підгорецький замок

срібло (Ag 925)

10 гривень

23 вересня 2015

155 Підгорецький замок

нейзильбер

5 гривень

23 вересня 2015

156 Костьол святого Миколая (м. Київ)

срібло (Ag 999)

10 гривень

19 грудня 2016

157 Костьол святого Миколая (м. Київ)

нейзильбер

5 гривень

19 грудня 2016

срібло (Ag 925)

10 гривень

17 травня 2017

СЕРІЯ “ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ”
153

158

Успенський собор у м. ВолодимиріВолинському

Старий замок
у м. Кам`янці-Подільському
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№ Найменування

Метал

Номінал

Дата введення в обіг

нейзильбер

5 гривень

17 травня 2017

160 Катерининська церква в м. Чернігові

срібло (Ag 925)

10 гривень

18 вересня 2017

161 Катерининська церква в м. Чернігові

нейзильбер

5 гривень

18 вересня 2017

162 Меджибізька фортеця

срібло (Ag 925)

10 гривень

27 листопада 2018

163 Меджибізька фортеця

нейзильбер

5 гривень

27 листопада 2018

164 Замок Паланок

срібло (Ag 925)

10 гривень

26 лютого 2019

165 Замок Паланок

нейзильбер

5 гривень

26 лютого 2019

159

Старий замок
у м. Кам`янці-Подільському

166

Мгарський Спасо-Преображенський
монастир

срібло (Ag 925)

10 гривень

21 травня 2019

167

Мгарський Спасо-Преображенський
монастир

нейзильбер

5 гривень

21 травня 2019

168 Ігри ХХХІ Олімпіади

срібло (Ag 925)

10 гривень

28 квiтня 2016

169 Ігри ХХХІ Олімпіади

нейзильбер

2 гривнi

28 квiтня 2016

нейзильбер

2 гривнi

21 листопада 2017

171 ХХІІІ зимові Олімпійські ігри

срібло (Ag 925)

10 гривень

10 сiчня 2018

172 ХХІІІ зимові Олімпійські ігри

нейзильбер

2 гривнi

10 сiчня 2018

173 ХІІ зимові Паралімпійські ігри

нейзильбер

2 гривнi

18 жовтня 2018

СЕРІЯ “СПОРТ”

170

XV літні Паралімпійські ігри.
Ріо-де-Жанейро

СЕРІЯ “СТАРОДАВНІ МІСТА УКРАЇНИ”
174

475 років першій писемній згадці
про м. Тернопіль

срібло (Ag 925)

10 гривень

20 серпня 2015

175

475 років першій писемній згадці
про м. Тернопіль

нейзильбер

5 гривень

20 серпня 2015

176 Давній Малин

нейзильбер

5 гривень

28 липня 2016

177 Давній Вишгород

нейзильбер

5 гривень

30 серпня 2016

178 Давній Дрогобич

нейзильбер

5 гривень

22 грудня 2016

179 Давній Галич

нейзильбер

5 гривень

22 серпня 2017
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№ Найменування

Метал

Номінал

Дата введення в обіг

180 Рік Мавпи

срібло (Ag 925)

5 гривень

10 грудня 2015

181 Рік Півня

срібло (Ag 925)

5 гривень

9 грудня 2016

Щедрик (до 100-річчя першого
182 хорового виконання твору
М. Леонтовича)

срібло (Ag 925)

20 гривень

5 сiчня 2016

Щедрик (до 100-річчя першого
183 хорового виконання твору
М. Леонтовича)

нейзильбер

5 гривень

5 сiчня 2016

184 Петриківський розпис

срібло (Ag 925)

10 гривень

20 травня 2016

185 Петриківський розпис

нейзильбер

5 гривень

20 травня 2016

186 Косівський розпис

срібло (Ag 999)

10 гривень

15 серпня 2017

187 Косівський розпис

нейзильбер

5 гривень

15 серпня 2017

188 Гультяї

срібло(Ag 925)

2 гривнi

20 листопада 2019

189 Коник

срібло(Ag 925)

2 гривнi

20 листопада 2019

190 Пташка

срібло(Ag 925)

2 гривнi

20 листопада 2019

нейзильбер

5 гривень

29 серпня 2017

нейзильбер

5 гривень

19 вересня 2019

СЕРІЯ “СХІДНИЙ КАЛЕНДАР”

СЕРІЯ “УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА”

СЕРІЯ “УКРАЇНА КОСМІЧНА”
191

60-річчя запуску першого супутника
Землі

192 Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL"

СЕРІЯ “ФАУНА В ПАМ`ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”
193 Павич

срібло (Ag 925)

5 гривень

9 листопада 2016

194 Олень

срібло (Ag 925)

5 гривень

9 листопада 2016

195 Вовк

срібло (Ag 925)

5 гривень

9 листопада 2016

196 Тур

срібло (Ag 925)

5 гривень

15 березня 2017

197 Лев

срібло (Ag 925)

5 гривень

11 квiтня 2017

198 Змія

срібло (Ag 925)

5 гривень

25 травня 2017
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199 Дельфін

срібло (Ag 925)

5 гривень

27 лютого 2018

200 Вепр

срібло (Ag 925)

5 гривень

27 лютого 2018

201 Кінь

срібло (Ag 925)

5 гривень

26 лютого 2019

202 Баран

срібло (Ag 925)

5 гривень

14 березня 2019

203 Зозулині черевички справжні

срібло (Ag 925)

10 гривень

20 липня 2016

204 Зозулині черевички справжні

нейзильбер

2 гривнi

20 липня 2016

205 Перегузня

срібло (Ag 925)

10 гривень

1 червня 2017

206 Перегузня

нейзильбер

2 гривнi

1 червня 2017

207 Марена дніпровська

срібло (Ag 925)

10 гривень

5 червня 2018

208 Марена дніпровська

нейзильбер

2 гривнi

5 червня 2018

209 Орлан-білохвіст

срібло (Ag 925)

10 гривень

10 липня 2019

210 Орлан-білохвіст

нейзильбер

2 гривнi

10 липня 2019

СЕРІЯ “ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ”
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