
Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»



На аверсі монети в намистовому колі розміщено малий Державний Герб України, над яким – рік карбування монети – 2010; 
між намистовим колом і кантом монети – кругові написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також позначення 
металу, його проби – Au 999,9 (ліворуч), маси – 1,24 та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч). 

На реверсі монети зображено гілку калини та розміщено півколом написи: 
КАЛИНА ЧЕРВОНА ∙ VIBURNUM OPULUS. 

Художник – Дем’яненко Володимир (аверс), Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій (реверс)
Скульптор – Дем’яненко Володимир

Серія  «Найменша золота монета»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

2 грн золото (Au 999,9) 1.24 г 13.92 мм спеціальний 
анциркулейтед

гладкий 10 000 

Присвячена одній із найулюбленіших рослин українців, про яку складено багато 
пісень, – калині – символу України. 

Пам’ятна монета «Калина червона»



На аверсі монети в намистовому колі розміщено малий Державний Герб України, над яким – рік карбування монети – 2009; між 
намистовим колом і кантом монети кругові написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також позначення 
металу, його проби – Au 999,9 (ліворуч), маса – 1,24 та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч). 

На реверсі монети зображено фігурку кабана та внизу півколом розміщено 
напис СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО. 

Художник і скульптор – Дем’яненко Володимир

Серія  «Найменша золота монета»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

2 грн золото (Au 999,9) 1.24 г 13.92 мм спеціальний 
анциркулейтед

гладкий 10 000 

Присвячена зразку ювелірного мистецтва степової Скіфії – золотій фігурці кабана 
(кінець IV ст. до н.е.) з кургану Хомина Могила поблизу с. Нагірне Дніпропетровської 
області. 

Пам’ятна монета «Скіфське золото. Кабан»



На аверсі  монети в намистовому колі розміщено малий Державний герб України, над яким – рік карбування монети – 2011; 
між намистовим колом і кантом монети – кругові написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу),  
а також позначення металу, його проби – Au 999,9 (ліворуч), маса – 1,24 та логотип Монетного двору  
Національного банку України (праворуч)

На реверсі монети зображено фігурку оленя та внизу півколом розміщено напис СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО. 

Художник – Дем’яненко Володимир, Груденко Борис
Скульптор – Дем’яненко Володимир, Іваненко Святослав

Серія  «Найменша золота монета»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

2 грн золото (Au 999,9) 1.24 г 13.92 мм спеціальний 
анциркулейтед

гладкий 10 000 

Присвячена зразку ювелірного мистецтва Скіфії – золотій пластині із зображенням 
оленя (VII – VI ст. до н.е.) з кургану поблизу с. Синявки Черкаської області. 

Пам’ятна монета «Скіфське золото. Олень»



На аверсі монети в центрі кола, утвореного намистовим узором, розміщено зображення малого Державного герба України в обрамленні з двох 
боків гілок калини. Над гербом розміщена дата 1996 - рік карбування монети. По колу монети написи: вгорі УКРАЇНА, внизу у два рядки 200 
ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети у центрі поля зображено портрет Т.Г.Шевченка, під яким знаходиться автограф поета. Поряд з портретом - співаючий 
кобзар з хлопчиком-поводирем біля сільської хати. Вгорі по колу напис Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861, унизу розміщені позначення і проба 
дорогоцінного металу Аu 900 та його вага у чистоті 15,55 г.

Художник – Івахненко Олександр (аверс),  Міненок Сергій (реверс)
Скульптор – Райтер Кріста (аверс),  Цанашка А. (реверс)

Серія  «Видатні особистості України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

200 грн золото (Au 900) 15.55 г 31 мм пруф гладкий 10 000

Присвячена пам’яті видатного українського поета, художника і мислителя Тараса 
Григоровича Шевченка (1814-1861).

Пам’ятна монета «Тарас Шевченко»



На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України (угорі), напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, один з рельєфів 
головного корпусу (праворуч), на якому зображені символи науки, на тлі якого номінал: 5/ГРИВЕНЬ; зображено гордість дослідницької 
бази університету – радіотелескоп (ліворуч), символ знань – книгу, під якою рік карбування монети – 2010.

На реверсі монети зображено будівлі університету, на тлі однієї з яких портрет В.Л.Кирпичова – засновника і першого директора 
Харківського політехнічного інституту та розміщено написи: 125 років (унизу) і НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (по колу).

Художник і скульптор – Атаманчук Володимир 

Серія  «Вищі навчальні заклади України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

5 грн срібло (Ag 925) 15,55 г 33,0 мм пруф гладкий із заглибленим написом 5 000  

Присвячена одному з найавторитетніших технічних університетів, у якому 
створювалися й розвивалися відомі наукові школи з механіки, фізики, 
матеріалознавства, авіації, ядерної фізики, танкобудування, тракторобудування, 
турбоагрегатів тощо, – Національному технічному університету «Харківський 
політехнічний інститут». 

Пам’ятна монета «125 років Національному 
технічному  університету «Харківський 
політехнічний інститут»



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом УКРАЇНА; у центрі на дзеркальному тлі - великий герб 
Київського національного торговельно-економічного університету, на стрічці якого - девіз латиною: SCIENTIA DIFFICILIS SED FRUCTUOSA 
(«Наука важка, але плідна»), праворуч рік карбування - 2016; унизу номінал - ДВІ ГРИВНІ та ліворуч - логотип Банкнотно-монетного двору 
Національного банку України.

На реверсі монети зображено будівлю університету та розміщено написи: 70 РОКІВ (під будівлею) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
(півколом угорі) ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (унизу).

Серія  «Вищі навчальні заклади України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

2 грн нейзильбер 12.8 г 31 мм спеціальний анциркулейтед рифлений 30 000  

Присвячена сучасному вищому навчальному закладу, який визначив свою місію так: 
Працюємо для нинішнього та майбутнього поколінь.

Пам’ятна монета «70 років Київському 
національному торговельно-економічному 
університету»

Художник – Атаманчук Володимир 
Скульптор – Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав



На аверсі монети в центрі кола, утвореного намистовим узором, розміщено зображення Троїцької надбрамної церкви Лаврського ансамблю 
та фрагмент його головної дзвіниці. Праворуч зображено малий Державний герб України. Внизу по колу - позначення номіналу у два рядки 200 
ГРИВЕНЬ, над ним 1996 - рік випуску. По колу монети написи: ліворуч УКРАЇНА, вгорі та праворуч КИЕВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА.

На реверсі монети у верхній частині композиції розміщені фрагменти розписів Троїцької надбрамної церкви: БОГ ОТЕЦЬ, БОГ СИН, 
БОГ ДУХ СВЯТИЙ з відповідними написами старослов’янським шрифтом. Під ними зображена Божа мати, покровителька запорізького 
козацтва. Всі образи розміщені на хмарах. Внизу композицію об’єднує панорама Лаври, в основу якої покладена гравюра роботи 
Л.Тарасевича з «Патерика Печорського» (1702 р.). Зображення замкнуте у коло, яке утворено намистовим узором. По боках зображення 
розміщені позначення і проба дорогоцінного металу Аu 900 та його вага у чистоті 15,55 г.

Художник – Івахненко Олександр
Скульптор – Райтер Кріста

Серія  «Духовні скарби України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

200 грн золото (Au 900) 15.55 г 25 мм пруф гладкий 20 000 

Присвячена видатній архітектурно-історичній пам’ятці Древньої Русі-України, всесвітньо 
відомому центру духовної культури українського народу - Києво-Печерській лаврі.

Пам’ятна монета «Києво-Печерська лавра»



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі монети у колі 
зображено фрагмент фасаду будівлі синагоги, праворуч та ліворуч від якого – стилізований орнамент, рік карбування монети 2012 (праворуч), 
унизу напис – ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ.  

На реверсі монети на тлі декоративно-умовного плану будівлі зображено синагогу та вгорі розміщено написи СИНАГОГА в м. ЖОВКВА. 

Художник і скульптор – Атаманчук Володимир

Серія  «Пам’ятки архітектури України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

10 грн срібло (Ag 925) 31.1 г 38.6  мм пруф гладкий із заглибленим написом 7 000 

Присвячена пам’ятці іудейської сакральної архітектури та оборонного  
будівництва – синагозі (1692 рік) у м. Жовква, що побудована в стилі ренесансу  
і є однією з найбільших в Європі оборонних споруд у цьому стиліу. 

Пам’ятна монета «Синагога в Жовкві»



На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий 
Державний Герб України та написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК /УКРАЇНИ/ 10/ ГРИВЕНЬ/ 2012, а також позначення металу  
та його проби – Ag 925, маса в чистоті – 31,1 та логотип Монетного двору Національного банку України. 

На реверсі монети зображено стерлядь та розміщено написи: СТЕРЛЯДЬ ПРІСНОВОДНА (унизу на матовому тлі, 
що імітує піщане дно) та ACIPENSER RUTHENUS (угорі). 

Художник і скульптор – Дем’яненко Володимир

Серія  «Флора і фауна»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

10 грн срібло (Ag 925) 31.1 г 38.6 мм пруф Рифлений  7 000 

Присвячена зникаючому виду родини Осетрових – стерляді прісноводній – придонній 
рибі, яка тримається поодинці або невеликими групами на глибоких руслових 
ділянках річок із чистою проточною водою та яку занесено до Червоної книги України. 

Пам’ятна монета «Стерлядь прісноводна»



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ; 
у центрі – колиска як символ дитинства та безсмертя роду, під нею – рік карбування монети 2013 та унизу півколом номінал –  
П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ.

Художник – Фандікова Наталія
Скульптор – Дем’яненко Анатолій, Іваненко Святослав

Серія  «Інші монети»

Присвячена вічній цінності людства - материнству як джерелу життя, символу святості, 
вічності, тепла та любові. Це велика і вічна тема в мистецтві - одна з найдавніших у 
світовій культурі.

Пам’ятна монета «Материнство»

На реверсі монети розміщено стилізоване зображення матері, яка в обіймах тримає на руках дитину, напис півколом 
МАТЕРИНСТВО. Образ матері сповнений теплом, ніжністю, турботою та любов’ю. 

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

5 грн срібло (Ag 925) 15.55 г 33 мм пруф гладкий із заглибленим написом 10 000 



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, 
зображення виду Колонної зали ім. Лисенка зі сцени, на якій стоїть рояль; праворуч рік карбування монети 2013,  
унизу – номінал 5 гривень. 

Художник і cкульптор – Атаманчук Володимир

Серія  «Інші монети»

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено будівлю колишнього Купецького зібрання (1882), у якій з 1944 року і до сьогодні 
розміщується Національна філармонія України, під якою – герб та напис: НАЦІОНАЛЬНА/ФІЛАРМОНІЯ/УКРАЇНИ/150 РОКІВ. 

Присвячена 150-річчю однієї з найстаріших концертних організацій нашої 
держави. Біля колиски Київського філармонічного Товариства, заснованого 
у 1863 році, стояли відомі митці і прогресивні громадські діячі – композитор 
М. Лисенко, фольклорист М. Рігельман, композитор-аматор П. Селецький  
та багато інших.

Пам’ятна монета  
«150 років Національній філармонії України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

5 грн срібло (Ag 925) 15.55 г 33 мм пруф гладкий із заглибленим написом 3 000   



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.

Художник – Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій 
Скульптор – Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав 

Серія  «Східний календар»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

5 грн срібло (Ag 925) 15.55 г 33.0 мм пруф  рифлений 20 000 

Присвячена року Кози, одній із тварин східного календаря, який засновано на 
дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.  

Пам’ятна монета «Рік Кози»



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 - 2017, а також позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті 
- 15,55 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

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

Художник – Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій 
Скульптор – Іваненко Святослав, Атаманчук Володимир 

Серія  «Східний календар»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

5 грн срібло (Ag 925) 15.55 г 33 мм пруф  рифлений 20 000 

Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на 
дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.

Пам’ятна монета «Рік Півня»



На аверсі  монети розміщено круг, діагонально поділений на сектори, які символізують такі чотири стихії, як земля, повітря, вода, 
вогонь; у центрі круга – стилізоване зображення сонця. Ліворуч від круга – малий Державний Герб України, праворуч – рік карбування 
монети 2007, позначення металу, його проби Au 999,9, маси 1,24; по колу монети – написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі),  
2 ГРИВНІ (унизу), а також – логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізоване зображення Скорпіона в оточенні зірок, між якими – символ знака зодіаку. 

Художник – Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Автори моделей – Дем’яненко Володимир, Іваненко Святослав

Серія  «Знаки зодіаку»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

2 грн золото (Au 999,9) 1.24 г 13.92 мм спеціальний 
анциркулейтед

гладкий 10 000 

Присвячена сузір’ю Скорпіона. 

Пам’ятна монета «Скорпіон»



На аверсі  монети розміщено круг, діагонально поділений на сектори, які символізують такі чотири стихії, як земля, повітря, вода, 
вогонь; у центрі круга - стилізоване зображення сонця. Ліворуч від круга - малий Державний Герб України, праворуч - рік карбування 
монети 2007, позначення металу, його проби Au 999,9, маси 1,24; по колу монети - написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 
ГРИВНІ (унизу), а також - логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізоване зображення Стрільця в оточенні зірок, між якими - символ знака зодіаку.

Художник – Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Автори моделей – Дем’яненко Володимир, Іваненко Святослав

Серія  «Знаки зодіаку»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

2 грн золото (Au 999,9) 1.24 г 13.92 мм спеціальний 
анциркулейтед

гладкий 10 000 

Присвячена сузір’ю Стрільця.

Пам’ятна монета «Стрілець»



На аверсі монети розміщено коло, діагонально поділене на сектори, які символізують чотири стихії: землю, повітря, воду, вогонь; у центрі кола 
- стилізоване зображення сонця. Ліворуч від кола - малий Державний Герб України, праворуч - рік карбування монети 2008, позначення металу, 
його проби Au 999,9, маси 1,24; по колу монети - написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також логотип Монетного 
двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізоване зображення діви в оточенні зірок, ліворуч від якої - символ знака зодіаку.

Художник – Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор – Дем’яненко Володимир, Атаманчук Володимир 

Серія  «Знаки зодіаку»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

2 грн золото (Au 999,9) 1.24 г 13.92 мм спеціальний анциркулейтед гладкий 10 000  

Присвячена сузір’ю Діви.

Пам’ятна монета «Діва»



На аверсі монети розміщено коло, діагонально поділене на сектори, які символізують чотири стихії: землю, повітря, воду, вогонь; у центрі кола 
- стилізоване зображення сонця. Ліворуч від кола - малий Державний Герб України, праворуч - рік карбування монети 2008, позначення металу, 
його проби Au 999,9, маси 1,24; по колу монети - написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також логотип Монетного 
двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізоване зображення рака в оточенні зірок, праворуч - символ знака зодіаку.

Художник – Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор – Дем’яненко Володимир, Іваненко Святослав 

Серія  «Знаки зодіаку»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

2 грн золото (Au 999,9) 1.24 г 13.92 мм спеціальний анциркулейтед гладкий 10 000  

Присвячена сузір’ю Рака.

Пам’ятна монета «Рак»



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи: угорі півколом – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, 
унизу – номінал ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію – на тлі зіркового неба зображення знаків зодіаку, місяця та сонця;  
рік карбування монети 2015 та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч), позначення металу,  
проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).

На реверсі монети зображено стилізовану композицію – ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Водолія, 
у центрі – хлопчик, угорі напис – ВОДОЛІЙЧИК.

Художник – Фандікова Наталія
Скульптор – Дем’яненко Володимир

Серія  «Дитячий Зодіак»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

2 грн срібло (Ag 925) 7.78 г 26.5 мм спеціальний 
анциркулейтед

гладкий 10 000 

Присвячена дітям, які народилися під сузір’ям Водолія.   

Пам’ятна монета «Водолійчик»



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі півколом); 
номінал ДВІ ГРИВНІ (унизу); стилізовану композицію – на тлі зіркового неба зображення знаків зодіаку, під якими на місяці солодко спить 
дитина; рік карбування монети 2015 і логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч), позначення металу, проби та 
маси Ag 925/7,78 (ліворуч).

На реверсі монети зображено стилізовану композицію – ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Риб, у центрі – рибки, 
угорі напис – РИБКИ.

Художник – Фандікова Наталія
Скульптор – Іваненко Святослав, Дем’яненко Анатолій

Серія  «Дитячий Зодіак»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

2 грн срібло (Ag 925) 7.78 г 26.5 мм спеціальний 
анциркулейтед

гладкий 10 000 

Присвячена дітям, які народилися під сузір’ям Риб.   

Пам’ятна монета «Рибки»



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи: угорі півколом - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу - 
номінал ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію - на тлі зіркового неба зображення знаків зодіаку, під якими на місяці солодко спить дитина; 
рік карбування монети 2015 та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч), позначення металу, проби та маси 
Ag 925/7,78 (ліворуч).

На реверсі монети зображено стилізовану композицію - ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Терезів, у центрі над травою - 
терези на яких сидять іграшки: лялька (ліворуч) та ведмежатко (праворуч), угорі напис - ТЕРЕЗКИ.

Художник – Фандікова Наталія
Скульптор – Іваненко Святослав, Демяненко Анатолій

Серія  «Дитячий Зодіак»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

2 грн срібло (Ag 925) 7.78 г 26.5 мм спеціальний 
анциркулейтед

гладкий 10 000 

Присвячена дітям, які народилися під сузір’ям Терезів.

Пам’ятна монета «Терезки»



На Вас чекають у філіях банку
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