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I Дизайн обігових монет



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Обігові монети України зразка 2018 року та банкноти відповідних 
номіналів
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I Дизайн обігових монет
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Аверс обігової монети номіналом 1 гривня

5

На аверсі монети угорі

зображено малий Державний

Герб України, унизу – рік

карбування – 2018, в

обрамленні давньоруського

орнаменту в три рядки написи:

УКРАЇНА / 1 / ГРИВНЯ, а

також логотип Банкнотно-

монетного двору Національного

банку України

I Дизайн обігових монет



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Реверс обігової монети номіналом 1 гривня

6

На реверсі монети розміщено

зображення великого князя

київського Володимира

Великого та круговий напис

ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ.

За часів правління

Володимира Великого

почалося становлення

Київської Русі як держави,

відбулося об’єднання всіх

східнослов’янських земель та

проведені кардинальні реформи

в усіх сферах життя держави.

I Дизайн обігових монет



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Аверс обігової монети номіналом 2 гривні

7

На аверсі монети угорі

зображено малий Державний

Герб України, унизу – рік

карбування – 2018, в

обрамленні давньоруського

орнаменту в три рядки написи:

УКРАЇНА / 2 / ГРИВНІ, а

також логотип Банкнотно-

монетного двору Національного

банку України

I Дизайн обігових монет



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Реверс обігової монети номіналом 2 гривні

8

На реверсі монети розміщено

зображення великого князя

київського Ярослава Мудрого

та круговий напис ЯРОСЛАВ

МУДРИЙ.

За часів правління Ярослава

Мудрого Київська Русь

укріпила та розширила свої

кордони, зміцнила своє

міжнародне становище,

досягла найвищого розвитку

давньоруська культура.

I Дизайн обігових монет



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Аверс обігової монети номіналом 5 гривень

9

На аверсі монети всередині

правильного десятикутника

угорі зображено малий

Державний Герб України, унизу

– рік карбування – 2018, в

обрамленні давньоруського

орнаменту в три рядки написи:

УКРАЇНА / 5 / ГРИВЕНЬ, а

також логотип Банкнотно-

монетного двору Національного

банку України

I Дизайн обігових монет



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Реверс обігової монети номіналом 5 гривень

10

На реверсі монети всередині

правильного десятикутника

розміщено зображення

гетьмана України Богдана

Хмельницького та круговий

напис БОГДАН

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Богдан Хмельницький –

видатний український

військовий, політичний та

державний діяч, який

розбудовував незалежну

українську державу.

I Дизайн обігових монет



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Аверс обігової монети номіналом 10 гривень

11

На аверсі монети угорі

зображено малий Державний

Герб України, унизу – рік

карбування – 2018, в

обрамленні давньоруського

орнаменту в три рядки написи:

УКРАЇНА / 10 / ГРИВЕНЬ, а

також логотип Банкнотно-

монетного двору Національного

банку України

I Дизайн обігових монет



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Реверс обігової монети номіналом 10 гривень

12

На реверсі монети розміщено

зображення гетьмана України

Івана Мазепи та круговий

напис ІВАН МАЗЕПА.

Іван Мазепа – український

військовий, політичний та

державний діяч, який

намагався відновити авторитет

гетьманства в Україні,

проводив курс на відновлення

козацької держави – Війська

Запорозького, з кордонами

часів Хмельниччини.

I Дизайн обігових монет



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Технічні характеристики обігової монети номіналом 1 гривня

13

Метал – сталь з гальванічним  

покриттям

Діаметр (мм) – 18,9

Вага (г) – 3,3

Гурт – рифлений

Рік карбування – 2018

Дата введення в обіг – 27.04.2018

Технічні характеристикиIІ



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Технічні характеристики обігової монети номіналом 2 гривні

14

Метал – сталь з гальванічним 

покриттям

Діаметр (мм) – 20,2

Вага (г) – 4,0

Гурт – рифлений

Рік карбування – 2018

Дата введення в обіг – 27.04.2018

Технічні характеристикиIІ



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Технічні характеристики обігової монети номіналом 5 гривень

15

Метал – цинковий сплав з 

гальванічним покриттям

Діаметр (мм) – 22,1

Вага (г) – 5,2

Гурт – секторальне рифлення

Рік введення в обіг – за окремим 

рішенням Правління Національного 

банку України

Технічні характеристикиIІ



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Технічні характеристики обігової монети номіналом 10 гривень

16

Метал – цинковий сплав з 

гальванічним покриттям

Діаметр (мм) – 23,5

Вага (г) – 6,4

Гурт – рифлений

Рік введення в обіг – за окремим 

рішенням Правління Національного 

банку України

Технічні характеристикиIІ



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Рішення Правління Національного банку України про введення в обіг 

обігових монет номінальною вартістю 1 та 2 гривні від 13.03.2018 №148-рш

17

ІІI

Відповідно до статей 7, 15, 33, 34, 35 і 56 Закону України

“Про Національний банк України”, з метою забезпечення грошового обігу

Правління Національного банку України вирішило:

Увести в обіг з 27 квітня 2018 року обігові монети номінальною вартістю 1 та 

2 гривні.

Обігові монети номіналами 1 та 2 гривні є законним платіжним засобом на 

території України, що перебувають в обігу разом з монетами номіналом 1 гривня та 

банкнота-ми номіналами 1 та 2 гривні попередніх років виготовлення, та обов’язкові 

до:

приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними 

особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів;

зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та здійснення переказів.

Банкам України забезпечувати приймання від клієнтів обігових монет 

номінальною вартістю 1 та 2 гривні та видачу монет цих номіналів без обмежень у 

порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України 

з питань грошового обігу.

Рішення набирає чинності з дня його підписання.



НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК 

УКРАЇНИ

Дякую за увагу!


