
Місто героїв – 
Волноваха

Пам’ятна медаль

вихованню української молоді як свідомих, 
відповідальних і повновартісних громадян 
успішної України.

Волноваха є залізничним вузлом на лініях 
Маріуполь – Донецьк та Маріуполь – 
Запоріжжя, тому в лютому-березні 2022 року 
місто опинилося в епіцентрі боїв та за два 
тижні обстрілів було майже повністю знищене,  
а місцеві жителі вимушені були евакуюватися.

Сьогодні місто перебуває під окупацією,  
але кожен тимчасово окупований населений 
пункт обов’язково буде визволений. 
Незламний дух української нації завжди 
руйнуватиме агресивні наміри загарбників. 
Міста будуть відбудовані і український прапор 
майорітиме над кожним куточком нашої 
держави!

Художник – Марина Куц.
Скульптор – Володимир Дем’яненко. 
Програмне моделювання – Юрій Лук’янов.

На півдні Донецької області, 
на одній із найвищих точок 
Приазовської височини – 
пагорбі Гончариха, розташоване 
місто, що з’явилося на початку 
1880-х років, під час будівництва 

Маріупольської дільниці Катерининської 
залізниці як пристанційне селище  
та отримало назву Волноваха – від річки 
Мокра Волноваха.

У 1977 році в серці міста було відкрито 
Волноваський краєзнавчий музей 
площею понад 400 м² та експонатами, що 
представляють духовний і матеріальний світ 
народів, які в різні часи населяли територію 
Волноваського району: пам’ятки археології, 
природні, письмові, етнографічні предмети, 
нумізматика, фотографії, меморіальні 
матеріали (понад 6 000 експонатів).

На околицях міста розташований 
Великоанадольський лісовий заказник – 
об’єкт природно-заповідного фонду України 
загальнодержавного значення, один  
із найбільших у світі штучних лісів,  
створених людськими руками.

У місті активно діяв осередок національної 
скаутської організації "Пласт". Метою цієї 
організації, що існує вже понад 100 років, 
є сприяння всебічному, патріотичному 

У 2016 році під час святкування 135-річчя міста 
майже чотири тисячі мешканців з понад двох тисяч 
українських рушників створили ланцюг єднання 
"Донбас – це Україна" завдовжки 4 507 метрів. 
Рушники для цього етнопатріотичного рекорду 
України привезли з різних регіонів країни. 
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Дата випуску Метал Діаметр Категорія якості карбування Гурт Тираж

28 лютого 2023 нейзильбер 35,0 мм спеціальний анциркулейтед гладкий до 100 000 шт.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

МІСТО ГЕРОЇВ – ВОЛНОВАХА

написи "місто/
Волноваха/героїв"

образ українського 
воїна

птах у польоті та його 
дзеркальна тінь

стилізовані елементи герба  
Волновахи – округла лінія, 
хвилясті смуги з фонтанами

логотип Банкнотно-
монетного двору НБУ

стилізована мапа  
міста  Маріуполь

літеру "н" заміняє 
фрагмент залізничної 

колії

стилізована мапа  
міста  Донецьк

напис "2023"

малий Державний  
Герб України

напис "Україна"


