
 

 

 

 

  

Правління Національного банку України 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16 квітня 2020 року м. Київ № 276-рш 
 

 
 

Про введення в обіг обігових монет 

номіналом 10 гривень 

Відповідно до статей 7, 15, 33, 34, 35,  56 Закону України “Про 

Національний банк України”, з метою забезпечення грошового обігу Правління 

Національного банку України вирішило: 

1. Увести в обіг з 03 червня 2020 року обігові монети номіналом 10 

гривень. 

2. Обігові монети номіналом 10 гривень є законним платіжним засобом 

на території України, перебувають в обігу разом з банкнотами номіналом 10 

гривень попередніх років випуску та обіговими пам’ятними монетами 

номіналом 10 гривень спеціальних випусків і обов’язкові до:  

1) приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та 

юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за 

всіма видами платежів;  

2) зарахування на рахунки, вклади, акредитиви; 

3) здійснення переказів. 

3. Банкнотно-монетному двору (Володимир Баглай) забезпечити 

виготовлення обігових монет номіналом 10 гривень  (у межах планового 

обсягу виготовлення на 2020 рік) і їх відвантаження до Центрального сховища.   

4. Центральному сховищу (Віталій Брик) у порядку, установленому 

нормативно-правовими актами Національного банку України, здійснювати 

підкріплення запасів готівки підрозділів грошового обігу в регіонах 

Департаменту грошового обігу Національного банку України, Центрального 

сховища та Операційного департаменту обіговими монетами номіналом 10 

гривень. 
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5. Підрозділам грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу 

Національного банку України та Центральному сховищу в порядку, 

установленому нормативно-правовими актами Національного банку України, 

здійснювати видачу банкам України обігових монет номіналом 10 гривень. 

6. Банкам України забезпечувати приймання від клієнтів обігових монет 

номіналом 10 гривень, банкнот номіналом 10 гривень попередніх років 

випуску, обігових пам’ятних монет номіналом 10 гривень спеціальних випусків 

без обмежень та видачу обігових монет номіналом 10 гривень, банкнот 

номіналом 10 гривень зразка 2004 року випуску, обігових пам’ятних монет 

номіналом 10 гривень спеціальних випусків у порядку, установленому 

нормативно-правовими актами Національного банку України. 

7. Департаменту комунікацій (Наталія Бондаренко) розмістити 

інформацію про введення в обіг обігових монет номіналом 10 гривень на 

сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.  

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови 

Національного банку України Сергія Холода. 

9. Рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

 

 

Голова     Яків СМОЛІЙ  

 

 

 

 

Інд. 50  


