
 

 
 

Витяг із постанови Правління НБУ від 13.12.2013 № 513 

 
Відповідно до статей 33 – 35 Закону України "Про 

Національний банк України" щодо випуску пам'ятних монет 

України Правління Національного банку України постановляє: 

  

1. Увести в обіг: 

  

з 03 січня 2014 року пам’ятну монету "60 років Черкаській 

області" із серії "Області України" номіналом 5 гривень з 

біметалу, категорія якості карбування "спеціальний 

анциркулейтед", тираж – 20 000 шт.; 

  

з 09 січня 2014 року пам’ятні монети: 

"75 років Кіровоградській області" із серії "Області 

України" номіналом 5 гривень з біметалу, категорія якості 

карбування "спеціальний анциркулейтед", тираж – 20 000 шт.; 

"75 років Сумській області" із серії "Області України" 

номіналом 5 гривень з біметалу, категорія якості карбування 

"спеціальний анциркулейтед", тираж – 20 000 шт.; 

  

з 03 лютого 2014 року пам’ятні монети "ХХІІ зимові 

Олімпійські ігри" серії "Спорт"; 

номіналом 10 гривень зі срібла, категорія якості карбування 

"спеціальний анциркулейтед", тираж – 2 000 шт.; 

номіналом 2 гривні з нейзильберу, категорія якості 

карбування "спеціальний анциркулейтед", тираж – 15 000 шт.; 

  

з 17 лютого 2014 року пам’ятні монети "Корсунь-

Шевченківська битва" (до 70-річчя визволення України від 

фашистських загарбників): 

номіналом 20 гривень зі срібла, категорія якості карбування 

"спеціальний анциркулейтед", тираж – 2 500 шт.; 

номіналом 5 гривень з нейзильберу, категорія якості 

карбування "спеціальний анциркулейтед", тираж – 30 000 шт.; 

  

з 07 березня 2014 року пам’ятні монети "200-річчя від дня 

народження Т. Г. Шевченка" серії "Духовні скарби України": 

номіналом 50 гривень зі срібла, категорія якості карбування 

"спеціальний анциркулейтед", тираж – до 1 000 шт.; 

номіналом 5 гривень з нейзильберу, категорія якості 

карбування "спеціальний анциркулейтед", тираж – 30 000 шт.; 

  

http://www.anu.org.ua/index-ukr.html


з 20 березня 2014 року пам’ятну монету "Ягнятко" серії 

"Дитячий Зодіак" номіналом 2 гривні зі срібла, категорія 

якості карбування "спеціальний анциркулейтед", тираж – до 

10 000 шт.; 

  

з 25 березня 2014 року пам’ятну монету "75 років 

Запорізькій області" із серії "Області України" номіналом 5 

гривень з біметалу, категорія якості карбування 

"спеціальний анциркулейтед", тираж – 20 000 шт.; 

  

з 28 березня 2014 року пам’ятну монету "70 років 

Херсонській області" із серії "Області України" номіналом 5 

гривень з біметалу, категорія якості карбування 

"спеціальний анциркулейтед", тираж – 20 000 шт 


