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Фінальний турнір чемпіонату Європи з Футболу 2012. місто Донецьк

ювілейні монети

Дата введення в обіг: 23 грудня 2011 

на честь  чемпіонату з футболу «Євро 2012», який україна спільно  і польщею будуть проводити в літку 2012 року, 
національний банк україни випустить ювілейні монети присвячені цій події. серед український банків, Uniсredit 
Bank – єдиний спонсор проведення чемпіонату «Євро 2012». в рамках даного співробітництва Uniсredit Bank от-
римав повноваження офіційного дистриб’ютора  продажу нумізматичної продукції, пов’язаної з «Євро 2012».

з грудня 2011 року Uniсredit Bank розпочинає  продаж ювілейних монет через мережу своїх відділень.  звертаємо 
вашу увагу, що Uniсredit Bank – ексклюзивний представник нбу з продажу ювілейних монет, присвячених 
чемпіонату з футболу «Євро 2012».

в продаж надійдуть комплекти з п’яти срібних монет, з зо-
браженням стадіонів п’яти міст, на яких відбуватимуться 
матчі,  монети з нейзильберу номіналом «5» гривень.  та-
кож приймаємо замовлення у разі виявлення зацікавленості 
клієнтів щодо придбання золотих монет, з подальшим про-
дажем. 

технічні  характеристики 

номінал метал маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт тираж, штук

5 нейзильбер 16.54 35 спеціальний 
анциркулейтед рифлений 100000

серія: Спорт 
Присвячена важливій спортивній події - Фінальному турніру чемпіонату Європи з футболу 2012, окремі фінальні ігри якого відбудуться в 
Донецьку. Монета є офіційною ліцензованою продукцією УЄФА ЄВРО 2012™. 
вартість, грн: 100

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, напис півколом 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), на тлі карти України з написом ДОНЕЦЬК - 
зображення логотипу ЄВРО 2012, під яким написи: UEFA/EURO 2012™/POLAND-UKRAINE, 
праворуч рік карбування монети - 2011, логотип Монетного двору Національного банку 
України та півколом номінал - П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети на стилізованому тлі стадіону "Донбас-Арена" зображено динамічну 
фігуру воротаря з м`ячем, над якою - панорама міста, угорі - герб Донецька, унизу 
розміщено напис ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР/ЧЕМПІОНАТУ/ЄВРОПИ/ З ФУТБОЛУ/2012.
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Фінальний турнір чемпіонату Європи з Футболу 2012. місто львів

Фінальний турнір чемпіонату Європи з Футболу 2012. місто харків

Дата введення в обіг: 23 грудня 2011 

Дата введення в обіг: 23 грудня 2011 

технічні  характеристики 

номінал метал маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт тираж, штук

5 нейзильбер 16.54 35 спеціальний 
анциркулейтед рифлений 100000

технічні  характеристики 

номінал метал маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт тираж, штук

5 нейзильбер 16.54 35 спеціальний 
анциркулейтед рифлений 100000

серія: Спорт 
Присвячена важливій спортивній події - Фінальному турніру чемпіонату Європи з футболу 2012, окремі фінальні ігри якого відбудуться у 
Львові. Монета є офіційною ліцензованою продукцією УЄФА ЄВРО 2012™. 
вартість, грн: 100

серія: Спорт 
присвячена важливій спортивній події - Фінальному турніру чемпіонату Європи з футболу 2012, окремі фінальні ігри якого 
відбудуться в харкові. монета є офіційною ліцензованою продукцією уЄФа Євро 2012™. 
вартість, грн: 100

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, напис півколом 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), на тлі карти України з написом ЛЬВІВ - 
зображення логотипу ЄВРО 2012, під яким написи: UEFA/EURO 2012™/POLAND-UKRAINE, 
праворуч рік карбування монети - 2011, логотип Монетного двору Національного банку 
України та півколом номінал - П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети на тлі стилізованої панорами міста розміщено динамічну 
фігуру футболіста з м`ячем (ліворуч), стилізоване зображення стадіону `Арена 
Львів` (праворуч), угорі - герб Львова, унизу розміщено напис ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР/
ЧЕМПІОНАТУ/ЄВРОПИ/З ФУТБОЛУ/2012.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, напис півколом 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), на тлі карти України з написом ХАРКІВ - 
зображення логотипу ЄВРО 2012, під яким написи: UEFA/EURO 2012™/POLAND-UKRAINE, 
праворуч рік карбування монети - 2011, логотип Монетного двору Національного банку 
України та півколом номінал - П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети на тлі стилізованої панорами міста розміщено динамічні фігури 
двох футболістів із м`ячем, праворуч - стилізоване зображення стадіону `Металіст`, 
угорі - герб Харкова, унизу розміщено напис ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР/ЧЕМПІОНАТУ/ЄВРОПИ/ 
З ФУТБОЛУ/2012.
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Фінальний турнір чемпіонату Європи з Футболу 2012. місто київ

Фінальний турнір чемпіонату Європи з Футболу 2012

Дата введення в обіг: 23 грудня 2011 

технічні  характеристики 

номінал метал маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт тираж, штук

5 нейзильбер 16.54 35 спеціальний 
анциркулейтед рифлений 100000

серія: Спорт 
Присвячена важливій спортивній події - Фінальному турніру чемпіонату Європи з футболу 2012, окремі фінальні ігри якого відбудуться у 
Львові. Монета є офіційною ліцензованою продукцією УЄФА ЄВРО 2012™. 
вартість, грн: 100

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, напис півколом 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), на тлі карти України з написом КИЇВ - 
зображення логотипу ЄВРО 2012, під яким написи: UEFA/EURO 2012™/POLAND-UKRAINE, 
праворуч рік карбування монети - 2011, логотип Монетного двору Національного банку 
України та півколом номінал - П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ. 

На реверсі монети на тлі стилізованої панорами міста та стадіону `Олімпійський` 
зображено динамічні фігури двох футболістів із м`ячем, угорі - герб Києва, унизу 
розміщено напис ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР/ ЧЕМПІОНАТУ/ЄВРОПИ/З ФУТБОЛУ/2012.

Дата введення в обіг: 23 грудня 2011 

технічні  характеристики 

номінал метал маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт тираж, штук

5 нейзильбер 16.54 35 спеціальний 
анциркулейтед рифлений 100000

серія: Спорт 
Присвячена важливій спортивній події - Фінальному турніру чемпіонату Європи з футболу, який буде проведено в Україні та Польщі у 
2012 році. Монета є офіційною ліцензованою продукцією УЄФА ЄВРО 2012™. 
вартість, грн: 100

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, напис півколом 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), карту Європи з написами КИЇВ та WARSZAWA, на 
тлі якої зображення логотипу ЄВРО 2012, під яким написи: UEFA/EURO 2012™/POLAND-
UKRAINE, ліворуч зазначені роки проведення чемпіонатів Європи з футболу, починаючи 
з 1960 року; праворуч - номінал, рік карбування монети 5/ГРИВЕНЬ/ 2011 та логотип 
Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено стилізовану композицію - стадіон `Олімпійський`, на 
якому відбудеться фінальна гра чемпіонату, і цифри 2012, на тлі яких динамічні 
фігури футболістів; під композицією розміщено напис ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР ЧЕМПІОНАТУ 
ЄВРОПИ/З ФУТБОЛУ/2012 р., угорі - герб Києва.
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Фінальний турнір чемпіонату Європи з Футболу 2012

Дата введення в обіг: 1 грудня 2011 

технічні  характеристики 

номінал метал маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт тираж, штук

20 срібло 62,2 50 пруф 
гладкий із 

заглибленим 
написом

15000

серія: Спорт 
Присвячена важливій спортивній події - Фінальному турніру чемпіонату Європи з футболу, який буде проведено в Україні та Польщі у 
2012 році. Монета є офіційною ліцензованою продукцією УЄФА ЄВРО 2012™. 
вартість:  набор з 5-ти монет, грн. 5 000

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, напис півколом 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), карту Європи з написами КИЇВ та WARSZAWA, 
на тлі якої голографічне зображення логотипу ЄВРО 2012, під яким написи: UEFA/
EURO 2012™/POLAND-UKRAINE, ліворуч зазначені роки проведення чемпіонатів Європи 
з футболу, починаючи з 1960 року; праворуч - номінал та рік карбування монети 20/
ГРИВЕНЬ/ 2011.

На реверсі монети зображено стилізовану композицію - стадіон `Олімпійський`, на 
якому відбудеться фінальна гра чемпіонату, і цифри 2012, на тлі яких динамічні фігури 
футболістів; під композицією розміщено напис ФІНАЛЬНИЙ 

Дата введення в обіг: 16 грудня 2011  

технічні  характеристики 

номінал метал маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт тираж, штук

500 золото 500 80 спеціальний 
анциркулейтед 

гладкий із 
заглибленим 

написом
500

серія: Спорт 
присвячена важливій спортивній події - Фінальному турніру чемпіонату Європи з футболу, який буде проведено в україні та польщі 
у 2012 році. монета є офіційною ліцензованою продукцією уЄФа Євро 2012™. 
вартість, грн: 400 000

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, напис НАЦІОНАЛЬНИЙ 
БАНК/УКРАЇНИ (угорі), у центрі на тлі карти Європи з написами КИЇВ та WARSZAWA 
зображення офіційного логотипу УЄФА ЄВРО 2012™, виконане з використанням 
кольорової емалі, під картою номінал монети - 500/ГРИВЕНЬ; по колу монети 
зображено силуети архітектурних пам`яток міст, у яких проходитимуть матчі 
фінального турніру, футболістів, а також зазначено дати проведення ігор.

На реверсі монети зображено стилізовану ігрову композицію - на передньому плані 
динамічна фігура футболіста з м`ячем, на другому плані - два футболісти та силует 
воротаря, розміщено написи ФІНАЛЬНІ/ІГРИ (угорі ліворуч), ЧЕМПІОНАТ/ЄВРОПИ /З 
ФУТБОЛУ/2012 р. (унизу праворуч).


