
Шановні учасники конкурсу! 

 

Ми вдячні за ваше бажання долучитися до створення пам’ятних монет, 

присвячених героїчному супротиву Української Армії та всього українського 

народу військовій агресії російської федерації. 

 

Розуміємо, що ви плануєте зобразити дизайн майбутньої монети якомога 

виразніше, але просимо, зважаючи на технологію карбування монет та вимоги 

законодавства, дотримуватись таких правил: 

 

Дизайн: 

 рівень деталізації має відповідати розміру монети. Діаметр 

майбутньої монети становитиме 35 мм; 

 елементи дизайну:   

мають мати чіткі контури з контрастним розмежуванням між 

дзеркалом та елементами мотиву, написами, гуртом;  

мають бути відцентрованими за горизонтальною та вертикальною 

осями координат і між собою, пропорційними та відповідати 

масштабу виробу; 

 рельєфні елементи дизайну зображуються з використанням 

градієнту сірого кольору. Для зображення дзеркальної поверхні 

(найнижчої площини монети) використовується чорний колір; 

 елементи дизайну та шрифти на ескізі мають розташовуватися від 

гурту на відстані не менше ніж 3 мм. Мінімальна товщина ліній у 

дизайні – 1 мм (для зображень діаметром 180 мм); 

 у шрифтах та елементах дизайну потрібно уникати гострих країв або, 

за можливості, їх заокруглювати; 

 портрети, зображення будівель, інших об’єктів мають бути чіткими, 

контурованими, промодельованими;  

 використання елементів державної символіки, логотипів державних 

та приватних організацій і установ – відповідно до зразків. 

Пропорційне зменшення здійснюється без втрати смислової та 

графічної складових; 

 дизайн монети має передбачати місце для розташування 

обов’язкових елементів: 

- малий Державний Герб України (має відповідати 

еталонному зразку, встановленому законодавством України); 

- напис УКРАЇНА  

- номінал монети 

- рік карбування  

- логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку 

України –   

 

 

Інше: 



 під час розроблення ескізів дозволяється використання зображень, 

матеріалів, шрифтів, які є як у вільному доступі (безкоштовні), так і 

отриманих автором на підставі ліцензій/угод (із обов’язковим 

документальним підтвердженням правоволодіння або права 

використання); 

 використання фотоматеріалів, тематичних зображень не має 

порушувати авторські права сторонніх осіб; 

 ескізи надсилаються засобами електронної пошти на скриньку 

moneta@bank.gov.ua із супровідним листом та описом монети [опис 

аверсу, реверсу; інформація про використані матеріали та шрифти: 

авторські чи ті, що є у вільному доступі (безкоштовні)]; 
 ескізи необхідно надати у вигляді малюнка, графічного макета з 

візуалізацією в електронному вигляді у форматі PNG, JPEG, TIFF 

тощо, мінімальна роздільна здатність 600×600 dpi. 
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