
 
Підсумки конкурсу "Краща монета року" за 2011 рік 
 

 

19 червня 2012 року в Національному банку України відбувся завершальний, другий етап конкурсу 
"Краща монета року України" серед монет, що вийшли в обіг протягом 2011 року. 

  

Переможців визначали в таких номінаціях: 

"Краща монета року"; 
"Унікальне ідейне рішення"; 
"Найкраще художнє рішення". 

  

За традицією, яка склалася з 2006 року, у період з 6 лютого до 6 квітня 2012 року проводився 
перший етап конкурсу, у якому взяли участь більше чотирьох тисяч осіб. Анкети збиралися в 
спеціально облаштовані скриньки в територіальних управліннях Національного банку України (80 %), 
збиралися Асоціацією нумізматів України (18 %), надходили електронною поштою (2 %). 

На другому етапі конкурсу комісія, до складу якої включені фахівці Національного банку України, 
Банкнотно-монетного двору Національного банку України, члени Експертної ради з питань дизайну 
пам'ятних монет України (заслужені художники, скульптори, історики, інші фахівці) та уповноважені 

представники Асоціації нумізматів України, шляхом таємного голосування визначили переможця 
конкурсу в кожній номінації. 

Перед оголошенням результатів завершального етапу конкурсу заступник Голови Національного 
банку України Віра Іванівна Ричаківська нагадала, що Національним банком України протягом 2011 
року було введено в обіг 42 найменування пам'ятних монет (у тому числі 3 золотих монети, 23 
срібних, одна біметалева і 16 монет з нейзильберу), продовжено популярні тематичні серії ("Духовні 
скарби України", "Видатні особистості України", "Пам'ятки архітектури України" та інші), а серію 
"Спорт" поповнено серією, присвяченою Фінальному турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 р., з 
офіційною символікою УЄФА. 

"Ключовими темами в 2011 році стали такі: 20-річчя незалежності України; 1000-рiччя заснування 
Софійського собору; відзначення 450-річчя появи Пересопницького Євангелія; 140-річчя від дня 
народження української поетеси Лесі Українки; Міжнародний рік лісів", - зазначила В. І. Ричаківська. 

За результатами таємного голосування комісії на другому етапі конкурсу "Краща монета року України" 
(2011 р.) перемогу присуджено таким монетам: 

у номінації "Краща монета року" - "1000-річчя заснування Софійського собору", срібло, номінал 50 
грн., автори ескізів: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; 

у номінації "Унікальне ідейне рішення" - "20 років незалежності України", золото, номінал 100 грн., 
срібло, номінал 50 грн., нейзильбер, номінал 5 грн., автори ескізів: Володимир Таран, Олександр 
Харук, Сергій Харук; 

у номінації "Найкраще художнє рішення" - "За твором Лесі Українки "Лісова пісня", срібло, номінал 20 

грн., автори ескізів: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук (аверс), Анатолій Дем'яненко 
(реверс). 

  

 

 

 


