
 
 
 

Правління Національного банку України 
 

ПОСТАНОВА 
 

від 9 листопада 2010 р.                                                       № 487 
м.Київ 

 
 

 
Про введення в обіг пам’ятних монет України  та внесення зміни до 

постанови Правління Національного банку України   
від 30.04.2009 № 267/НДД (зі змінами) 

 
 

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  29  листопада  2010 року пам’ятну монету “Родина Тарновських” із серії 

“Славетні роди України” номіналом 10 гривень зі срібла 925 проби,  якість –  
“пруф”,   тираж – 10 000 шт.; 

з  29  листопада  2010 року пам’ятну монету “Гетьман Данило Апостол” із 
серії “Герої козацької доби” номіналом 10 гривень зі срібла 925 проби,  якість –  
“пруф”,   тираж – 8 000 шт.; 

з  29 листопада  2010 року пам’ятну монету “Іоанн Георг Пінзель” із серії 
“Видатні особистості України” номіналом   5 гривень   зі срібла,  якість – 
“пруф”,   тираж – 5 000 шт.;  

з 6 грудня  2010 року пам’ятні монети “Гончар” із серії “Народні промисли 
та ремесла”: 

номіналом    10 гривень   зі   срібла  925  проби,  якість –  “спеціальний 
анциркулейтед”,   тираж – 10 000 шт.; 

номіналом 5 гривень з нейзильберу, якість – “спеціальний анциркулейтед”,   
тираж – 45 000 шт.; 

з 20 грудня  2010 року пам’ятні монети “Козацький човен” із серії 
“Морська історія України”: 

номіналом    20 гривень   зі   срібла  925  проби,  якість –  “пруф”,   тираж – 
5 000 шт.; 

номіналом 5 гривень з нейзильберу, якість – “спеціальний анциркулейтед”,   
тираж – 45 000 шт.; 
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з  28 грудня 2010 року пам’ятну монету “Іван Федоров” із серії “Видатні 

особистості України” номіналом 5 гривень зі срібла 925 проби,  якість –  
“пруф”,   тираж – 5 000 шт. 

 
2. У  колонці “Тематика” розділу  I “Нові монети” Плану випуску 

пам’ятних монет України та сувенірної продукції на 2010 рік, затвердженого 
постановою  Правління  Національного  банку  України  від 30.04.2009 № 
267/НДД (зі змінами) слова “Хортиця – колиска козацтва” замінити словами 
“Острів Хортиця на Дніпрі – колиска українського козацтва”. 

 
3. Департаменту готівково-грошового обігу (Р.В.Кисельов), Департаменту 

зовнішньоекономічних відносин (С.В.Круглик), Департаменту статистики та 
звітності (В.М.Галь) надати інформацію для банків і повідомлення для преси, 
радіо, телебачення та розміщення в мережі Інтернет про випуск в обіг 
зазначених вище монет.  

 
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого 

директора з питань готівково-грошового обігу О.В.Дащенка та директора 
Департаменту готівково-грошового обігу Р.В.Кисельова. 

 
Голова                                                                                                    В.С.Стельмах 
 
Інд. 11-3  
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       Члени Правління: 
Арбузов С.Г. 
 
Кротюк В.Л. 
 
Сенищ П.М. 
 
Соркін І.В. 
 
Дащенко О.В. 
 

        Кравець В.М. 
 
        Лаврук М.П. 
      

Шумило І.А. 
 
Іванюк І.М. 
 
Кандибка О.М. 
 
Новіков В.В. 
 
Ричаківська В.І. 
 
Савченко А.С. 
 
Степаненко А.І. 
 
Керівники  структурних підрозділів, виконавці проекту документа, 
редактор: 
Директор Департаменту готівково-грошового обігу             Р.В.Кисельов  
 
Заступник директора Департаменту  
готівково-грошового обігу                                                             В.В.Тищенко 
 
Заступник начальника управління експертизи, 
захисту грошей та нумізматики                              Т.О.Лошманова  
 
Юридичний  департамент   
 
Редактор           вець В.М. 


