Набір пам'ятних монет

Державні
символи
України
Українська державна символіка відображає нашу історію, нагадує про славу прадідів,
спонукає на нові подвиги та звершення. Державні символи – важливий атрибут сучасної
держави, що символізує її суверенітет: Державний Герб України, Державний Прапор
України і Державний Гімн України.

Державний Герб України – Тризуб як знак
Київської держави Володимира Великого
існує не одне сторіччя.

(трисвічник), схематичне зображення слова
"воля", символ влади над трьома світами
(небесним, земним, підземним) тощо.

Перша літописна згадка про тризуб
як про великокнязівський знак
Володимира Великого належить до Х ст.
Тризуб карбувався на срібних та золотих
монетах: златниках і срібляниках.

Державний Гімн України – фрагмент
пісні "Ще не вмерла Україна" (слова
Павла Чубинського, музика Михайла
Вербицького). Ця музично-поетична
емблема держави за півтора століття стала
символом боротьби за незалежність,
що підносить бойовий настрій і зміцнює
дух, національним гімном.

Існують найрізноманітніші трактування
тризуба з огляду на те, що його
археологічні знахідки на українських
землях датують першим століттям нашої
ери: норманський сокіл, стилізована квітка

Державний Прапор України – стяг
із двох рівновеликих горизонтальних смуг

синього і жовтого кольорів, який здавна
використовувався українцями. Єднання цих
двох кольорів сприймається як маркування
української ідентичності, поєднання
свободи та незалежності.
У такому сполученні синій колір символізує
честь, вірність, щирість, мир, безкрайність
неба, безпеку, злагоду; жовтий – щедрість
Божу, український лан пшениці, велич,
шану.
Художники: Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук.
Програмне моделювання – Юрій Лук’янов.

СЕРІЯ

НАШ ГЕРБ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

золотий тризуб на синьому
щиті (використано тамподрук)
рік карбування

композиція
із тризубів

напис "Україна"
промені
номінал
та графічний
символ гривні

напис
"Наше коріння"

напис
"Наш герб"

логотип Банкнотномонетного двору НБУ

стилізований
Знак Княжої Держави
Володимира Великого

Введення в обіг

Метал

Діаметр

Категорія якості карбування

Гурт

Тираж

29 листопада 2022

нейзильбер

35,0 мм

спеціальний анциркулейтед

рифлений

до 100 000 шт.
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СЕРІЯ

НАШ СТЯГ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

малий Державний
Герб України
рік карбування

синьо-жовтий стилізований
прапор (використано
тамподрук)
стилізований
птах

напис "Україна"
номінал
та графічний
символ гривні

промені

напис
"Наш стяг"

гроно калини

логотип Банкнотномонетного двору
НБУ
рядки з вірша
Олександра Олеся
"Прапор"

напис
"Наша душа"

Введення в обіг

Метал

Діаметр

Категорія якості карбування

Гурт

Тираж

29 листопада 2022

нейзильбер

35,0 мм

спеціальний анциркулейтед

рифлений

до 100 000 шт.
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СЕРІЯ

НАШ ГІМН
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

малий Державний
Герб України
рік карбування

гілка калини з червоними
ягідками (використано
тамподрук)
Козак Мамай

сучасна зброя

напис "Україна"

промені

номінал
та графічний
символ гривні

промені

напис
"Наш гімн"

напис
"Наше гасло"

стовбур
дуба

рядки гімну

логотип Банкнотномонетного двору
НБУ

нотні рядки

Введення в обіг

Метал

Діаметр

Категорія якості карбування

Гурт

Тираж

29 листопада 2022

нейзильбер

35,0 мм

спеціальний анциркулейтед

рифлений

до 100 000 шт.
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