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Пам'ятні монети, 
виготовлені зі срібла



Рік Мавпи
Серія: Східний календар

Дата введення в обіг: 10 грудня 2015 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

5 срібло (Ag 925) 15.55 33 пруф рифлений 750,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/УКРАЇНИ;
у центрі в оточенні стилізованого рослинного орнаменту - номінал 5/ГРИВЕНЬ; унизу рік - 2016, а також
позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 15,55 та логотип Монетного двору Національного банку
України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі мавпу, очі якої
оздоблено кубічними оксидами цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні
фігурки всіх 12 символів східного календаря. Елемент оздоблення - кубічний оксид цирконію діаметром 1,25 мм.



Рік Кози
Серія: Східний календар

Дата введення в обіг: 10 грудня 2014 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

5 срібло (Ag 925) 15.55 33 пруф рифлений 690,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/УКРАЇНИ;
у центрі в оточенні стилізованого рослинного орнаменту - номінал 5/ГРИВЕНЬ; унизу рік - 2015, а також
позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 15,55 та логотип Монетного двору Національного банку
України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі козу, око якої
оздоблено кубічним оксидом цирконію блакитного кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні
фігурки всіх 12 символів східного календаря.



Рік Коня
Серія: Східний календар

Дата введення в обіг: 10 грудня 2013 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

5 срібло (Ag 925) 15.55 33 пруф рифлений 690,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким - напис НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК/УКРАЇНИ, в оточенні стилізованого рослинного орнаменту - номінал 5/ГРИВЕНЬ; унизу - рік карбування
монети 2014, а також позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 15,55 та логотип Монетного двору
Національного банку України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі коня, око якого
оздоблено кубічним оксидом цирконію коричневого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні
фігурки всіх 12 символів східного календаря. (Елемент оздоблення - кубічний оксид цирконію діаметром 1,0 мм.)



Рік Змії
Серія: Східний календар

Дата введення в обіг: 10 грудня 2012 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

5 срібло (Ag 925) 15.55 33 пруф рифлений 690,00

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, в оточенні стилізованого рослинного
орнаменту написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/ УКРАЇНИ/ 5/ ГРИВЕНЬ; унизу на дзеркальному тлі - 2013, а також
позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 15,55 (ліворуч) та логотип Монетного двору
Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі змію (око зелене).
Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря. Елемент
оздоблення - кубічний оксид цирконію діаметром 1,25 мм.



Рік Дракона
Серія: Східний календар

Дата введення в обіг: 16 грудня 2011 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

5 срібло (Ag 925) 15.55 33 пруф рифлений 690,00

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, під яким - напис НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК/УКРАЇНИ в оточенні стилізованого рослинного орнаменту, номінал 5/ГРИВЕНЬ; унизу - рік карбування монети
2012, а також позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 15,55 та логотип Монетного двору
Національного банку України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі дракона (око із
цирконію оранжевого кольору діаметром 1,5 мм). Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12
символів східного календаря.



Рік Кота (Кролика, 
Зайця

Серія: Східний календар

Дата введення в обіг: 5 сiчня 2011 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

5 срібло (Ag 925) 15.55 33 пруф рифлений 690,00

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, під яким - напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/
УКРАЇНИ в оточенні стилізованого рослинного орнаменту, номінал 5/ ГРИВЕНЬ; унизу - рік карбування монети
2011, а також позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 15,55 та логотип Монетного двору
Національного банку України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі кота (очі із
зеленого альпініту). Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного
календаря.



Рік Тигра
Серія: Східний календар

Дата введення в обіг: 5 сiчня 2010 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

5 срібло (Ag 925) 15.55 33 пруф рифлений 690,00

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, під яким напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/
УКРАЇНИ в оточенні стилізованого рослинного орнаменту номінал 5/ ГРИВЕНЬ; унизу - рік карбування монети 2010,
а також позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 15,55 та логотип Монетного двору Національного
банку України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі тигра (очі його
оздоблені цитринами масою по 0,007 карата). Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12
символів східного календаря.



Рік Бика
Серія: Східний календар

Дата введення в обіг: 5 сiчня 2009 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

5 срібло (Ag 925) 15.55 33 пруф рифлений 690,00

На аверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/
УКРАЇНИ/ 5/ ГРИВЕНЬ; угорі - малий Державний Герб України, унизу - рік карбування монети 2009, а також
позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 15,55 та логотип Монетного двору Національного банку
України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі бика (очі його
оздоблені 2 рубінами масою по 0,01 карата). Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12
символів східного календаря.



Іван 
Котляревський
Серія: Видатні особистості України

Дата введення в обіг: 22 вересня 2009 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість, грн.

5 срібло (Ag 925) 15.55 33 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

600,00

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, півколом написи - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
(угорі), П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу) та стилізовану композицію - Еней, човен, фрагмент троянської колони і шолом, під
якою - рік карбування монети 2009.

На реверсі монети зображено портрет Івана Котляревського, праворуч і ліворуч від якого - рядки з вірша
Т.Шевченка `На вічну пам`ять Котляревському`: ...Поки сонце з неба сяє, Тебе не забудуть!.., півколом розміщені
написи: угорі - ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, унизу - роки життя 1769 - 1838.



Будинок з 
химерами

Серія: Пам'ятки архітектури України

Дата введення в обіг: 15 травня 2013 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість, грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

950,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ,
під яким (праворуч) рік карбування монети - 2013; на тлі будинку з химерами зображено портрет з написом
півколом В. ГОРОДЕЦЬКИЙ, ліворуч від якого - роки життя архітектора 1863 - 1930, над якими номінал - 10
ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети на дзеркальному тлі контуру будинку з химерами рельєфно зображено фрагмент скульптурної
композиції, що прикрашає фасад будівлі; вертикально на дзеркальному тлі розміщено факсиміле архітектора, унизу
праворуч півколом розміщено напис БУДИНОК З ХИМЕРАМИ.



Лінійний корабель 
«Слава Катерини»

Серія: Морська історія України

Дата введення в обіг: 18 грудня 2013 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 спеціальний 
анциркулейтед 

гладкий із 
заглибленим 
написом

1 300,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, у центрі зображено розу вітрів як символ морських мандрів, праворуч і ліворуч від якої стилізований
рослинний орнамент та вітрильники, між якими рік карбування монети - 2013; унизу на дзеркальному тлі -
номінал 10/ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено корабель під вітрилами, ліворуч півколом розміщено напис
«СЛАВА КАТЕРИНИ»/ЛІНІЙНИЙ КОРАБЕЛЬ.



Козацький 
човен
Серія: Морська історія України

Дата введення в обіг: 20 грудня 2010 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

20 срібло (Ag 925) 62.2 50 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

2 500,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ,
композицію, яка розділена хвилеподібною стрічкою з написом МОРСЬКА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, у верхній частині - розу вітрів
як символ морських мандрів, у нижній частині - позолочену печатку Війська Запорізького, праворуч над стрічкою - рік
карбування монети 2010, унизу - номінал: - 20/ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети зображено козацький човен першої половини XVIII ст. під вітрилом, ліворуч - чайку, яка символізує
морську стихію, та написи: угорі - КОЗАЦЬКИЙ/ ЧОВЕН, унизу - XVIII ст.



Андріївська 
церква
Серія: Пам'ятки архітектури України

Дата введення в обіг: 20 липня 2011 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість, грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

1 300,00

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, під яким напис у три рядки НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, фрагмент барокового ліплення, якому в оздобленні інтер`єру Андріївської церкви приділено значну увагу;
унизу - номінал - 10/ГРИВЕНЬ; рік карбування - 2011.

На реверсі монети розміщено Андріївську церкву, на тлі якої напис - КИЇВ, та написи: АНДРІЇВСЬКА ЦЕРКВА (ліворуч
півколом), XVIII ст. (праворуч вертикально).



Спас

Серія: Обрядові свята України

Дата введення в обіг: 28 липня 2010 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

1 300,00

На аверсі монети угорі зображено малий Державний Герб України та напис півколом - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, у центрі композицію, що символізує свято Спаса - рамка з медовими стільниками в обрамленні букета-
оберега, над якою соняшник, ліворуч і праворуч стилізовані роги достатку, наповнені яблуками, грушами,
виноградом тощо та розміщено написи: 10/ГРИВЕНЬ/2010.

На реверсі монети зображено багатофігурну композицію приготування селянами до дійства освячення дарів
природи, унизу - вулик, угорі - Преображення Господнє та півколом напис: СВЯТО СПАСА.



Ткаля
Серія: Народні промисли та ремесла

Дата введення в обіг: 28 липня 2010 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 спеціальний 
анциркулейтед 

гладкий із 
заглибленим 
написом

950,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким стилізований напис -
НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ, у центрі - стилізоване зображення двох півників, ліворуч - прядка, праворуч -
ткацькі вироби, унизу - написи: 10/ ГРИВЕНЬ/ 2010.

На реверсі монети зображено ткалю за роботою. Угорі на тлі стилізованого полотна розміщено напис ТКАЛЯ, з обох
боків центральної композиції зображено декоративний квітковий орнамент.



Коваль
Серія: Народні промисли та ремесла

Дата введення в обіг: 28 березня 2011 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 спеціальний 
анциркулейтед 

гладкий із 
заглибленим 
написом

950,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким стилізований напис -
НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ, у центрі - стилізоване зображення двох пташок, ліворуч і праворуч від яких
вироби коваля - давньоруська зброя та предмети побуту, унизу написи: 10/ ГРИВЕНЬ/2011.

На реверсі монети зображено коваля за роботою. Угорі на стилізованому тлі розміщено напис КОВАЛЬ, з обох
боків центральної композиції - декоративні вставки.



Гончар
Серія: Народні промисли та ремесла

Дата введення в обіг: 6 грудня 2010 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 спеціальний 
анциркулейтед 

гладкий із 
заглибленим 
написом

950,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким стилізований напис -
НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ, у центрі - стилізоване зображення двох пташок, ліворуч і праворуч - гончарні 
вироби, унизу - написи: 10/ ГРИВЕНЬ/ 2010.

На реверсі монети зображено гончара за роботою. Угорі на стилізованому тлі розміщено напис ГОНЧАР, з обох боків
центральної композиції - декоративні квітки.



Кушнір
Серія: Народні промисли та ремесла

Дата введення в обіг: 16 серпня 2012 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 спеціальний 
анциркулейтед 

гладкий із 
заглибленим 
написом

950,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким стилізований напис -
НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ, у центрі - стилізоване зображення двох пташок, ліворуч і праворуч від яких 
традиційний український одяг - кожухи, шапки, кептарі, унизу написи: 10/ГРИВЕНЬ/2012.

На реверсі монети на тлі натягнутої шкіри зображено кушніра за роботою. Угорі на стилізованому фоні розміщено
напис КУШНІР, з обох боків центральної композиції - стилізований орнамент.



Гутник
Серія: Народні промисли та ремесла

Дата введення в обіг: 28 лютого 2012 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 спеціальний 
анциркулейтед 

гладкий із 
заглибленим 
написом

950,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким стилізований напис -
НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ, у центрі - стилізоване зображення двох пташок, ліворуч і праворуч від яких 
вироби гутника - скляні предмети побуту, унизу написи: 10/ ГРИВЕНЬ/2012.

На реверсі монети зображено гутника, який видуває склянку. Угорі на стилізованому тлі розміщено напис ГУТНИК, з 
обох боків центральної композиції - декоративні квіти.



Стельмах
Серія: Народні промисли та ремесла

Дата введення в обіг: 28 грудня 2009 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 спеціальний 
анциркулейтед 

гладкий із 
заглибленим 
написом

950,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким стилізований напис -
НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ, у центрі - стилізоване зображення двох півників, ліворуч і праворуч - продукція
стельмаського ремесла - вози, ярма, колеса, сани, притика. Декоративна орнаментальна центральна частина
аверсу містить написи - 10/ ГРИВЕНЬ/ 2009.

На реверсі монети зображено деревообробника, який теше з дерева деталь воза. Угорі на тлі стилізованої дошки
розміщено напис СТЕЛЬМАХ, обабіч центральної композиції зображено декоративний орнамент.



Бокораш
Серія: Народні промисли та ремесла

Дата введення в обіг: 28 липня 2009 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 спеціальний 
анциркулейтед 

гладкий із 
заглибленим 
написом

950,00

На аверсі монети угорі розміщено малий Державний Герб України, під яким стилізований напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ/ 
БАНК/ УКРАЇНИ, у центрі - стилізоване зображення двох птахів, ліворуч і праворуч - карпатський пейзаж зі
смереками, хатинами та колодами, унизу - напис 10/ ГРИВЕНЬ/ 2009.

На реверсі монет зображено постать бокораша з цапиною в руках, який спрямовує пліт униз по річці, з обох боків
від нього - традиційний карпатський орнамент, угорі на стилізованому під торець колод тлі розміщено напис
БОКОРАШ.



Українська 
лірична пісня
Серія: Інші монети

Дата введення в обіг: 29 жовтня 2012 

Номінал Метал

Маса
дорогоцінного
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 спеціальний 
анциркулейтед 

гладкий із 
заглибленим 
написом

1 300,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ,
зображено вінок з кольорового (на монеті зі срібла) барвінку зі стрічками, у центрі якого номінал: 10/ГРИВЕНЬ та рік
карбування монети 2012.

На реверсі монети в стилізованому колі з хаток, тинів та квіток на дзеркальному тлі зображено дівчину з коромислом
та хлопця, по колу монети на матовому тлі - стилізовані квітки барвінку, унизу розміщено напис
УКРАЇНСЬКА/ЛІРИЧНА ПІСНЯ.



Античне
судноплавство
Серія: Морська історія України

Дата введення в обіг: 30 серпня 2012

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

1 300,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, стилізований напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК УКРАЇНИ, під яким рік карбування монети - 2012, на тлі стилізованої карти зображено ліворуч розу вітрів як
символ морських мандрів та праворуч античну монету Боспорського царства , у нижній частині - меандрова стрічка та
номінал: на монеті зі срібла - 10/ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети розміщено: ліворуч стилізоване зображення прори - носу античного корабля, яке часто
зустрічається на грецьких та римських монетах як символ мореплавства, угорі праворуч - судно під вітрилами і на тлі
широкої меандрової стрічки стилізований напис - АНТИЧНЕ/СУДНОПЛАВСТВО.



Петриківський
розпис
Серія: Українська спадщина

Дата введення в обіг: 20 травня 2016

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

1 500,00

На аверсі монети розміщено: ліворуч - малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА та рік карбування
монети 2016, праворуч номінал - 10 ГРИВЕНЬ, стилізовану композицію: на дзеркальному тлі - кольоровий фрагмент
петриківського розпису (використано тамподрук).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізовану композицію: художниця в обрамленні петриківського
розпису, ліворуч півколом напис ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС.



Пам`яті жертв геноциду 
кримськотатарського
народу
Серія: Інші монети

Дата введення в обіг: 12 травня 2016 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

3 000,00

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, напис УКРАЇНА, рік карбування монети 2016, номінал -
10/ГРИВЕНЬ, та композицію: на дзеркальному тлі – карта Кримського півострова, на якій зображено герб кримських
татар – тамгу, унизу – колеса паротяга, що відбуває, як символ депортації кримськотатарського народу.

На реверсі монети зображено стилізовану композицію: депортована кримськотатарська сім’я за колючим дротом у
вагоні та написи: 18/05/1944 (вертикально ліворуч), ГЕНОЦИД/КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО/НАРОДУ (угорі) та
QIRIMTATAR/HALQININ/GENOTSIDI (унизу).



900 років «Повісті
минулих літ»
Серія: Інші монети

Дата введення в обіг: 20 грудня 2013 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

1 300,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
на тлі стилізованої дерев`яної забудови давньоруського міста; у центрі - Хорива, Щека, Кия та сестру їх Либідь, які,
за переказами, заснували Київ; унизу номінал монети - 10/ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2013.

На реверсі монети розміщено стилізовану композицію батальної сцени, у центрі - Нестор-літописець, угорі напис -
ПОВІСТЬ/ МИНУЛИХ ЛІТ/ ХІІ СТ.



Марійський 
духовний центр -
Зарваниця 
Серія: Інші монети

Дата введення в обіг: 28 травня 2010 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

1 300,00

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі),
номінал, рік карбування монети - 10/ГРИВЕНЬ/2010 (унизу) та зображено чудотворну ікону Зарваницької Матері
Божої, з лівого і правого боків - ангели з іконостаса.

На реверсі монети зображено: величний архітектурний комплекс, домінантою якого є Собор Зарваницької Матері
Божої та дзвіниця, написи: МАРІЙСЬКИЙ ДУХОВНИЙ ЦЕНТР (угорі півколом) і с. ЗАРВАНИЦЯ/ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ.
(унизу).



Гопак
Серія: Українська спадщина

Дата введення в обіг: 29 липня 2011 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

950,00

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, пару
в стилізованому вирі танцю та унизу написи: ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ; та рік карбування - 2011 (праворуч).

На реверсі монети зображено танцюючого козака із шаблею, ліворуч від якого - стилізований орнамент.



За твором Лесі
Українки
«Лісова пісня»
Серія: Українська спадщина

Дата введення в обіг: 28 лютого 2011 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість, грн.

20 срібло (Ag 925) 62.2 50 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

2 200,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, ліворуч - роки життя 1871/1913 і портрет Лесі Українки, позолочене перо, над яким напис Леся/Українка,
праворуч - калинову гілку, під якою рік карбування монети - 2011, унизу номінал - ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ. Елемент
оздоблення - локальна позолота (вміст золота в чистоті не менше ніж 0,000287 г).

На реверсі монети на передньому плані зображено ліричний образ Мавки з гілкою верби в руках, яка є частиною
`старезного, густого, предковічного` лісу, на другому плані на дзеркальному тлі зображено Лукаша, який,
притулившись до берези, грає на сопілці, під звуки якої прокидається Мавка. Унизу праворуч розміщено напис
ЛІСОВА/ПІСНЯ.



150-річчя діяльності 
українських 
залізниць
Серія: Інші монети

Дата введення в обіг: 28 жовтня 2011 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

20 срібло (Ag 925) 62.2 50 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

2 200,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ, на
дзеркальному тлі зображено сучасний швидкісний поїзд Української залізниці та частину колії, ліворуч - номінал
20/ГРИВЕНЬ, праворуч - рік карбування монети 2011.

На реверсі монети зображено один із перших поїздів, що курсували Українською залізницею, угорі напис
півколом - УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ, під яким розміщено позолочений логотип Укрзалізниці, унизу - 150 років.
Елемент оздоблення - локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0002 г.



Голодомор - геноцид 
українського народу
Серія: Інші монети

Дата введення в обіг: 23 листопада 2007 

На аверсі монети в центрі зображено дівчинку з колосками в руках, яка стоїть на стерні, по боках від неї - гілки
калини. Унизу розміщено малий Державний Герб України (ліворуч), рік карбування монети 2007 (праворуч) та
півколом написи: ДВАДЦЯТЬ 20 ГРИВЕНЬ, позначення металу, його проби - Ag 925, маса в чистоті - 62,2 та
півколом напис -НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети на тлі запалених свічок зображено хрест з лелекою всередині та по колу розміщено написи:
ГОЛОДОМОР - ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, 1932 ПАМ`ЯТАЙМО! 1933.

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

20 срібло (Ag 925) 62.2 50 спеціальний 
анциркулейтед 

секторальне 
рифлення 2 200,00



Українська 
писанка
Серія: Українська спадщина

Дата введення в обіг: 16 квiтня 2009 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

20 срібло (Ag 925) 62.2 50 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

2 500,00

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ,
на тлі рушників зображено композицію - на тарілі писанки, оздоблені геометричним і рослинним орнаментами,
притаманними різним областям України, під якою напис 20/ГРИВЕНЬ/ 2009.

На реверсі монети - коло монети оздоблено орнаментом під писанку, контур якого утворює яйце, усередині якого
розміщено композицію - жінка-писанкарка розмальовує яйце і поруч з нею сидить дівчинка. На тлі орнаментального
кола розміщено напис УКРАЇНСЬКА (ліворуч) ПИСАНКА (праворуч).



Щедрик(до 100-річчя 
першого хорового виконання твору М. 
Леонтовича)

Серія: Українська спадщина

Дата введення в обіг: 5 сiчня 2016

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

20 срібло (Ag 925) 62.2 50 пруф 
гладкий із 
заглибленим 
написом

4 200,00

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та півколом напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, унизу номінал - ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ, у намистовому колі зображено різдвяну зірку, в центрі якої -
колядники, праворуч від них на дзеркальному тлі - рік карбування монети 2016; між променями зірки - по три
дзвоники.

На реверсі монети розміщено композицію, поділену на дві частини стилізованим музичним рядком зі `Щедрика`:
угорі портрет Миколи Леонтовича з диригенською паличкою в правій руці, на лівій руці композитора сидить
ластівка, праворуч - напис МИКОЛА/ЛЕОНТОВИЧ; ліворуч від портрета на тлі концентричних кіл, що символізують
звучання музики, у центрі яких вставка з кубічного оксиду цирконію, напис ЩЕДРИК; унизу `колядка дзвонів` - на
тлі кольорових голографічних кіл зображено дзвоники. Елементи оздоблення - кубічний оксид цирконію діаметром
2,0 мм та голографічне зображення.



20 років 
незалежності 
України 
Серія: Відродження української 
державності 

Дата введення в обіг: 19 серпня 2011 

Номінал Метал

Маса 
дорогоцінного 
металу в 
чистоті, г

Діаметр, мм
Категорія 
якості 

карбування
Гурт Вартість,  грн.

50 срібло (Ag 999) 500.00 85 спеціальний 
анциркулейтед

гладкий із 
заглибленим 
написом

15 000,00

На аверсі монет у центрі стилізованого кола розміщено малий Державний Герб України, а також хрестоподібне
зображення вишиваних рушників, між якими - портрети найвидатніших постатей різних періодів нашої історії з
написами: ЯРОСЛАВ МУДРИЙ, ТАРАС ШЕВЧЕНКО, МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ, БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ; унизу на тлі
рушника - рік карбування монет 2011, по колу розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі) та
номінал (унизу) - П`ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети розміщено стилізований вінок із плодів та листя калини, у центрі якого напис: 20 РОКІВ/
НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ, по колу - стилізовані орнаментальні ромби, між якими зображено літак, комбайн, судно
та шахту, що символізують відповідні галузі народного господарства, унизу під колом напис: 24 серпня/ 1991 р. На
реверсі монети номіналом 5 гривень зображено стилізований вінок із плодів та листя калини, у центрі якого напис:
20 РОКІВ/ НЕЗАЛЕЖНОСТІ/ УКРАЇНИ/ 24 серпня/ 1991 р.


