
Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»



На аверсі монет 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: 
на монеті зі срібла – 10/ ГРИВЕНЬ/ 2010  та логотип Монетного двору Національного банку України.

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

Автори ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. 
Автор моделей – Святослав Іваненко. 

Серія  «Народні промисли та ремесла України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

10 грн срібло 925 проби 31.1 г 38.6 мм «спеціальний 
анциркулейтед»

гладкий із заглибленими написами позначення 
металу, його проби – Ag 925, маси в чистоті – 31,1 г 

та логотипом Монетного двору

10 000 

Монети присвячені одному з найважливіших видів господарської діяльності та 
мистецької культури українців, що був невід’ємною частиною домашніх занять кожної 
селянської сім’ї – ткацтву. З давніх часів на території України займалися обробленням 
волокна з льону, конопель і вовни.

Пам’ятні монети «Ткаля»



На аверсі монет 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:  
на монеті зі срібла – 10/ ГРИВЕНЬ/ 2010.

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

Автори ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. 
Автор моделей – Анатолій Дем’яненко. 

Серія  «Народні промисли та ремесла України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

10 грн срібло 925 проби 31.1 г 38.6 мм «спеціальний 
анциркулейтед»

гладкий із заглибленими написами позначення 
металу, його проби – Ag 925, маси в чистоті – 31,1 г 

та логотипом Монетного двору 

10 000 

Монети присвячені одному з важливих видів господарської діяльності та мистецької 
культури українців – гончарству, яке протягом багатьох століть посідало одне  
з провідних місць серед селянських промислів й увібрало в себе технічні навички  
та художні традиції, що існували ще з часів неоліту.

Пам’ятні монети «Гончар»



На аверсі монет 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 – написи: на монеті зі срібла 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. 

Автори ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. 
Автор моделей – Святослав Іваненко, Анатолій Дем’яненко. 

Серія  «Народні промисли та ремесла України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

10 грн срібло 925 проби 31.1 г 38.6 мм «спеціальний 
анциркулейтед»

гладкий із заглибленими написами позначення 
металу, його проби – Ag 925, маси в чистоті – 31,1 г 

та логотипом Монетного двору 

до 10 000 

Присвячені професії плотогона, сплавника, яка вимагала неабиякої сили та спритності. 
Лісозаготівля проводилася на Поліссі та в Карпатах, де цей промисел був розвинутий 
ще до 50-х років минулого століття.

Пам’ятні монети «Бокораш»



На аверсі монет 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 такі написи: на монеті зі срібла – 10/ ГРИВЕНЬ/ 2009. 

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

Автори ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. 
Автор моделей – Володимир Дем’яненко. 

Серія  «Народні промисли та ремесла України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

10 грн срібло 925 проби 31.1 г 38.6 мм «спеціальний 
анциркулейтед»

гладкий із заглибленими написами позначення 
металу, його проби – Ag 925, маси в чистоті – 31,1 г 

та логотипом Монетного двору 

до 10 000 

Присвячені професії деревообробника. Стельмаство, основне призначення  
якого – виготовлення коліс, саней, возів, дуг тощо, відоме в Україні з давніх-давен  
і було одним з найпоширеніших промислів. 

Пам’ятні монети «Стельмах»



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.

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

Серія  «Народні промисли та ремесла України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

10 грн срібло 31.1 г 38.6 мм «спеціальний 
анциркулейтед»

гладкий із заглибленим написом 5 000 

Присвячена одному з найдавніших занять – вичинці шкіри з хутра і пошиттю  
з неї різного одягу. Монету виготовлено з використанням технології  
патинування. 

Пам’ятні монети «Кушнір»



На аверсі монети вгорі розміщено малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу рік 
карбування монети 2010 та номінал – ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ і зображено родове гніздо Тарновських – маєток у Качанівці, під яким напис – 
КАЧАНІВКА/ ЧЕРНІГІВЩИНА. 

На реверсі монети зображено найвідоміших представників роду: у центрі на орнаментальному тлі постать Василя 
(молодшого), під якою роки його життя 1838 – 1899, ліворуч та праворуч – портрети з написами: ГРИГОРІЙ/ 1788 – 1853  
та ВАСИЛЬ/ 1810 – 1866, угорі розміщено герб роду та напис півколом РІД ТАРНОВСЬКИХ. 

Автори ескізів – аверс: Святослав Іваненко, реверс: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.  
Автори моделей – Святослав Іваненко, Володимир Атаманчук. 

Серія  «Славетні роди України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

10 грн срібло 925 проби 31.1 г 38.6 мм «пруф» гладкий із заглибленими написами позначення 
металу, його проби – Ag 925, маси в чистоті – 31,1 г 

і логотипом Монетного двору  

10 000 

Присвячена видатному українському козацько-старшинському роду, що уславився 
своєю меценатською і благодійницькою діяльністю і з якого походили відомі діячі 
Гетьманщини – сотники і полковники. До нього належав Василь Тарновський-
молодший, завдяки унікальній колекції якого було засновано Музей українських 
старожитностей у місті Чернігові.

Пам’ятна монета «Родина Тарновських»



На аверсі монети розміщено: угорі на матовому тлі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, 
на дзеркальному тлі зображено «еталон барокової краси» – будівлю ратуші в Бучачі, ліворуч і праворуч від якої розміщено написи: 
2010/ БУЧАЧ; 5/ГРИВЕНЬ/ ТЕРНОПІЛЬЩИНА. 

На реверсі монети зображено композицію – перед скульптурою Янгола стоїть з інструментом у руках майстер, 
вражений витвором, що вийшов з-під його різця, по колу написи – ІОАНН ГЕОРГ ПІНЗЕЛЬ, бл. 1710 – 1761. 

Автори ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Автори моделей – Анатолій Дем’яненко, Володимир Дем’яненко.

Серія  «Видатні особистості України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

5 грн срібло 15.55 г 33.0  мм «пруф» гладкий із заглибленими написами позначення металу, 
його проби – Ag 925, маси в чистоті – 15,55 і логотипом 

Монетного двору Національного банку України. 

5 000 

Присвячена визначному скульптору середини ХVІІІ століття, який працював з деревом і 
каменем, представникові пізнього бароко і рококо, зачинателю Львівської школи скульпторів 
Іоанну Георгу Пінзелю. Постать Пінзеля загадкова – майже нічого не відомо про його 
особу, забуту на двісті років. Тільки в останні десятиліття спадщина майстра, якого сучасні 
європейські мистецтвознавці називають слов’янським Мікеланджело, привертає неабияку 
увагу фахівців та шанувальників, його роботи в 2011 році експонуватимуться в Луврі. 

Пам’ятна монета «Іоанн Георг Пінзель»



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, стилізовану композицію, 
що відображає зліт першої ракети-носія «Космос» та перший супутник, розроблені Оcобливим конструкторським бюро (нині – КБ «Південне»), 
праворуч – номінал та рік карбування монети 5/ГРИВЕНЬ/2011.

На реверсі монети зображено портрет Михайла Янгеля, ліворуч від якого розміщено роки життя – 1911/1971, 
праворуч напис – МИХАЙЛО/ЯНГЕЛЬ.

Серія  «Видатні особистості України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість карбування Гурт Тираж

5 грн срібло 15.55 г 33.0 мм «пруф» гладкий із заглибленим написом 5 000 

Присвячена Михайлу Кузьмичу Янгелю – видатному вченому-механіку, конструктору 
ракетно-космічної техніки, засновникові науково-конструкторської школи 
ракетобудування. Під керівництвом Михайла Янгеля розроблено та створено ракети 
на висококиплячих компонентах палива, три покоління стратегічних ракетних 
комплексів, ракети-носії серій «Космос», «Інтеркосмос», «Циклон» тощо. 

Пам’ятна монета «Михайло Янгель»

Художник:  Кочубей Микола 
Скульптор:  Атаманчук Володимир, Дем’яненко Володимир 



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під яким рядки поезії 
П.Тичини 1942 року «І кричу я: Україно!/ Потім стану й прислухаюсь./ Чути… здалеку: – Тримаюсь!/ Хмарко! Ластівко! Калино! -/ І в той бік я 
повертаюсь.», його малюнок родинної садиби, ліворуч – квіти мальви, праворуч рік карбування монети – 2011, унизу номінал – П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети зображено портрет Павла Тичини на тлі книжкових полиць, унизу – стилізований напис Павло Тичина 
та роки життя 1891 – 1967.

Серія  «Видатні особистості України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість карбування Гурт Тираж

5 грн срібло 15.55 г 33.0 мм «пруф» гладкий із заглибленим написом 5 000 

Присвячена 120-річчю від дня народження українського поета, перекладача, 
державного і громадського діяча Павла Григоровича Тичини. Академік Академії наук 
УРСР, лауреат Державної премії СРСР і Державної премії УРСР ім. Т.Г.Шевченка, міністр 
освіти УРСР (1943–1948), голова Верховної Ради УРСР (1953 – 1959), Павло Тичина 
мав широкі творчі інтереси – грав на різних музичних інструментах, збереглися його 
автопортрет і пейзажі, виконані олівцем, аквареллю, олією, вугіллям. 

Пам’ятна монета «Павло Тичина»

Художник:  Атаманчук Володимир 
Скульптор:   Атаманчук Володимир 



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. 

Автор ескізів і моделей  – Святослав Іваненко. 

Серія  «Видатні особистості України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

5 грн срібло 15.55 г 33.0 мм «пруф» гладкий із заглибленим написом позначення 
металу, його проби – Ag 925 

5 000 

Присвячена Івану Петровичу Котляревському (1769 – 1838) – визначному 
українському письменникові, громадському діячеві, першому класикові нової 
української літератури, автору славетних творів – поеми «Енеїда», п’єси «Наталка 
Полтавка» та водевілю «Москаль-чарівник».

Ювілейна монета «Іван Котляревський»



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ; 
по колу стилізоване зображення електрокардіограми, у центрі якого – серце; праворуч – рік карбування монети 2013 та унизу  
півколом номінал – П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети зображено портрет Миколи Амосова, угорі розміщено напис МИКОЛА АМОСОВ; ліворуч роки життя – 1913/2002.

Художник – аверс: Фандікова Наталія,  реверс: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій  
Скульптор – Іваненко Святослав, Чайковський Роман

Серія  «Видатні особистості України»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

5 грн срібло 15.55 г 33 мм спеціальний 
анциркулейтед 

гладкий із заглибленим написом 5 000 

Присвячена легенді світової науки, видатному вченому в галузі медицини та 
біокібернетики, громадському діячеві, академіку Національної академії наук та 
Академії медичних наук України, засновнику і директорові Інституту серцево-судинної 
хірургії – Миколі Михайловичу Амосову. Микола Амосов врятував тисячі людей 
завдяки великій любові до них, почуттю відповідальності за їх життя.

Пам’ятна монета «Микола Амосов»



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/ 2010, а також позначення 
металу та його проби – Ag 925, маса в чистоті – 31,1; логотип Монетного двору Національного банку України. 

На реверсі монет зображено ковилу півколом розміщено написи: 
КОВИЛА УКРАЇНСЬКА (угорі) та STIPA UСRAINICA (унизу). 

Автор ескізів і моделей – Володимир Дем’яненко. 

Серія  «Флора і фауна»

Номінал Метал Маса Діаметр Якість виготовлення Гурт Тираж

10 грн срібло 31.1 г 38.61 мм «пруф» Рифлений  8 000 

Монети присвячені ковилі українській – своєрідному символу української  
степової флори, яку занесено до Червоної книги України. 

Пам’ятні монети «Ковила українська»



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 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 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 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 Риб.   

Пам’ятна монета «Рибки-2 у сувенірній упаковці»



У Києві на Вас чекають за адресою:

Ліцензія НБУ № 2 від 05.10.2011  

www.eximb.com 

вул. Антоновича, 127  
тел. (044) 247-89-67
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