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Про затвердження Змін до Інструкції 

про організацію виготовлення, випуску в  обіг і реалізації пам’ятних 

та інвестиційних  монет  України, сувенірної продукції 

 

 

 

Відповідно до статті 7, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк 

України” та з метою вдосконалення організації операцій з виготовлення, 

випуску в обіг та реалізації пам’ятних монет України, сувенірної продукції 

Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску 

в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної 

продукції, затвердженої постановою Правління Національного банку України 

від  30 травня 2012 року № 213, зареєстрованої в Міністерстві  юстиції України 

22 червня 2012 року за № 1044/21356 (зі змінами), що додаються. 

 

2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) довести зміст цієї 

постанови до відома підрозділів та структурних одиниць Національного банку 

України для використання в роботі. 

 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Смолія Я. В. 

 4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

Голова                                                                                        В. О. Гонтарева 

 

Інд. 50-03 

Офіційно опубліковано 17.12.2015



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                        

Постанова Правління 

Національного банку України 

                                                                                     10 грудня 2015 року № 874                 

 

 

 

 

Зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску 

в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, 

 сувенірної продукції 

 
 
1. У главі 2: 
 
1) пункт 2.1 викласти в такій редакції: 

“2.1. Департамент грошового обігу (далі – Департамент) розробляє річний 

план випуску пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції на 

наступний рік (далі – план випуску монет) і подає його до 15 квітня поточного 

року Правлінню Національного банку на розгляд та затвердження”; 
 

2) у другому реченні другого абзацу пункту 2.2 слова “перспективних 

довгострокових програм випуску пам’ятних монет” замінити словами “плану 

випуску монет”; 
 
3) доповнити главу новим пунктом такого змісту: 

“2.7. Департамент протягом року може ініціювати коригування плану 

випуску монет, що розглядається та затверджується Правлінням Національного 

банку,  за потреби уточнення тематики монет або видів сувенірної продукції, 

тиражів, номіналів, металів, маси дорогоцінного металу в чистоті тощо”. 
 

2.  Пункти 3.2  та 3.3 глави 3 викласти в такій редакції: 
“3.2. Розгляд ескізів (дизайну) пам’ятних та інвестиційних монет не 

пізніше ніж за місяць до  їх отримання Банкнотно-монетним двором відповідно 

до плану-графіка (крім пам’ятних монет, унесених до плану випуску монет 

протягом року) здійснює  Експертна рада з питань дизайну пам’ятних монет 

України (далі – Експертна рада), яка є дорадчим органом при Національному 

банку і діє відповідно до положення про неї.  
 

3.3. У разі потреби ескізи (дизайн) пам’ятних та інвестиційних монет, 

рекомендовані Експертною радою, доопрацьовуються з урахуванням фахових 

зауважень і пропозицій та підлягають експертній оцінці. 

Ескізи (дизайн) пам’ятних монет, рекомендовані Експертною радою, 

розглядаються та затверджуються Конкурсною комісією з питань розроблення 

ескізів (дизайну) пам’ятних монет та сувенірної продукції (далі – Конкурсна 

комісія), що діє відповідно до положення про неї, та заступником Голови 

Національного банку або іншою уповноваженою особою, а ескізи (дизайн) 
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інвестиційних монет затверджуються постановою Правління Національного 

банку. 

Зміна року випуску інвестиційних монет не є зміною дизайну монети та не 

потребує нового затвердження ескізів (дизайну) інвестиційних монет”. 

 

3. У главі 6: 

 
1) пункт 6.2  викласти в такій редакції: 

“6.2. Банкнотно-монетний двір організовує замовлення (виготовлення): 

сертифікатів до пам’ятних монет та сувенірної продукції на підставі 

текстів, наданих Департаментом; 

супутньої продукції на підставі затвердженого плану випуску монет або на 

замовлення Департаменту; 

презентаційної упаковки за поданням Операційного департаменту 

Національного банку. 

Банкнотно-монетний двір протягом п’яти робочих днів від дати 

затвердження зразків пам’ятних монет і сувенірної продукції здійснює їх 

фотографування та передає фотографії в електронному вигляді Департаменту 

для розміщення на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва 

Національного банку та використання в рекламних заходах”; 
 

2) у другому абзаці пункту 6.4 слова “редакції журналу “Вісник 

Національного банку України” виключити. 

 

4. У главі 10: 

 

1) в абзаці другому пункту 10.6 цифри та слова “150 000 гривень” замінити 

словами “граничну суму розрахунків готівкою, установлену відповідними 

нормативно-правовими актами Національного банку”; 
 

2) у пункті 10.15: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

“10.15. Операційний департамент або відділ грошового обігу в регіоні 

може видавати під звіт відповідальній особі пам’ятні монети, сувенірну та 

супутню продукцію для експонування або продажу на спеціалізованих 

виставках, ярмарках, конференціях тощо на строк проведення відповідних 

заходів із забезпеченням належних умов зберігання пам’ятних монет, сувенірної 

та супутньої продукції і коштів від їх продажу на підставі розпорядження 

Національного банку за підписом заступника Голови Національного банку, у 

якому обов’язково мають зазначатися назва заходу, відповідальна особа, перелік 

пам’ятних монет, сувенірної та супутньої продукції, що видається під звіт 

відповідальній особі, ціни продажу тощо. Ціни продажу для зовнішнього ринку 

розраховуються у валюті країни − організатора заходу із заокругленням до 

цілого та мають бути не меншими, ніж роздрібні ціни Національного банку з 
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урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого 

Національним банком України на день складання розрахунку цін. Переміщення 

пам’ятних монет, сувенірної та супутньої продукції через митний кордон 

України здійснюється відповідальною особою відповідно до вимог нормативно-

правових актів з питань переміщення готівки і банківських металів через митний 

кордон України”; 

в абзаці сьомому слова “відображення в обліку пам’ятних монет, 

сувенірної та супутньої продукції” замінити словами “повернення пам’ятних 

монет, сувенірної та супутньої продукції, коштів від продажу та відображення їх 

в обліку”; 

абзац дванадцятий після слова “недостачі” доповнити словами “коштів від 

продажу,”. 

 

5. У тексті Інструкції слова “Операційне управління”, “територіальні 

управління”,  “Операційне та територіальні управління” та “Операційне і 

територіальні управління”, “Операційне або територіальне управління” у  всіх  

відмінках  замінити  словами “Операційний департамент”,  “відділи грошового 

обігу в регіонах”,  “Операційний департамент та відділи грошового обігу в 

регіонах”, “Операційний департамент або відділ грошового обігу в регіоні” у 

відповідних відмінках. 

   

 

 
 
 
Директор Департаменту  

грошового обігу                                                                          В. П. Зайвенко 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови  

Національного банку України 

 

 

 ________________________ Я. В. Смолій 

                  (підпис) 

 

 “____” __________________ 2015 року 

                  (дата) 

 




