Пам'ятні монети,
присвячені знакам
зодіаку

1

Козоріжок
Серія: Дитячий Зодіак

Дата введення в обіг: 18 грудня 2015

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи: угорі півколом - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, унизу - номінал ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію - на тлі зоряного неба зображення знаків зодіаку,
під якими на місяці солодко спить дитина; рік карбування монети 2015 та логотип Монетного двору Національного
банку України (праворуч), позначення металу, проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану композицію - ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Козерога, у
центрі - козоріжок, угорі напис - КОЗОРІЖОК.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

срібло (Ag 925)

7,78

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

26,5

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

450,00

Водолійчик
Серія: Дитячий Зодіак

Дата введення в обіг: 19 сiчня 2015

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи: угорі півколом - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, унизу - номінал ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію - на тлі зіркового неба зображення знаків зодіаку,
місяця та сонця; рік карбування монети 2015 та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч),
позначення металу, проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану композицію - ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Водолія, у
центрі - хлопчик, угорі напис - ВОДОЛІЙЧИК.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

срібло (Ag 925)

7,78

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

26,5

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

450,00

Рибки
Серія: Дитячий Зодіак

Дата введення в обіг: 16 лютого 2015

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі
півколом); номінал ДВІ ГРИВНІ (унизу); стилізовану композицію - на тлі зіркового неба зображення знаків зодіаку,
під якими на місяці солодко спить дитина; рік карбування монети 2015 і логотип Монетного двору Національного
банку України (праворуч), позначення металу, проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану композицію - ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Риб, у центрі
- рибки, угорі напис - РИБКИ.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

срібло (Ag 925)

7,78

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

26,5

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

450,00

Ягнятко
Серія: Дитячий Зодіак

Дата введення в обіг: 20 березня 2014

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи: угорі півколом - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, унизу - номінал ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію - на тлі зіркового неба зображення знаків зодіаку,
під якими на місяці солодко спить дитина; рік карбування монети 2014 та логотип Монетного двору Національного
банку України (праворуч), позначення металу, проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану композицію - ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Овен, у
центрі на траві - ягнятко, угорі напис - ЯГНЯТКО.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

срібло (Ag 925)

7,78

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

26,5

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

450,00

Телець
Серія: Знаки зодіаку

Дата введення в обіг: 21 квiтня 2006

На аверсі монети розміщено круг, діагонально поділений на сектори, які символізують чотири стихії - землю,
повітря, воду, вогонь; у центрі круга - стилізоване зображення сонця. Ліворуч від круга - малий Державний Герб
України, праворуч - рік карбування монети 2006, позначення металу, його проби - Au 999,9, маса - 1,24; по колу
монети - написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також - логотип Монетного двору
Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізоване зображення тельця в оточенні зірок, над яким - символ знака зодіаку.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

золото (Au
999,9)

1.24

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

13.92

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

2 200,00

Телятко
Серія: Дитячий Зодіак

Дата введення в обіг: 18 квiтня 2014

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи: угорі півколом - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, унизу - номінал ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію - на тлі зіркового неба зображення знаків зодіаку,
під якими на місяці солодко спить дитина; рік карбування монети 2014 та логотип Монетного двору Національного
банку України (праворуч), позначення металу, проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану композицію - ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Телець, у
центрі на траві - телятко, угорі напис - ТЕЛЯТКО.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

срібло (Ag 925)

7,78

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

26,5

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

450,00

Близнятка
Серія: Дитячий Зодіак

Дата введення в обіг: 20 травня 2014

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи: угорі півколом - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, унизу - номінал ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію - на тлі зіркового неба зображення знаків зодіаку,
місяця та сонця; рік карбування монети 2014 та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч),
позначення металу, проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану композицію - ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Близнюки, у
центрі на траві - дівчинка та хлопчик близнюки, угорі напис - БЛИЗНЯТКА.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

срібло (Ag 925)

7,78

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

26,5

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

450,00

Близнюки
Серія: Знаки зодіаку

Дата введення в обіг: 22 травня 2006

На аверсі монети розміщено круг, діагонально поділений на сектори, які символізують чотири стихії - землю,
повітря, воду, вогонь; у центрі круга - стилізоване зображення сонця. Ліворуч від круга - малий Державний Герб
України, праворуч - рік карбування монети 2006, позначення металу, його проби - Au 999,9, маса - 1,24; по колу
монети написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також логотип Монетного двору
Національного банку України.
На реверсі монети розміщене стилізоване зображення близнюків в оточенні зірок, над яким - символ знака зодіаку.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

золото (Au
999,9)

1.24

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

13.92

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

2 500,00

Рак

Серія: Знаки зодіаку
Дата введення в обіг: 20 червня 2008

На аверсі монети в центрі кола розміщено стилізоване зображення сонця, ліворуч, праворуч, а також угорі й унизу
від якого - чотири освітлені ним кулі, що символізують пори року. Ліворуч від кола - малий Державний Герб України,
праворуч - рік карбування монети 2008, позначення металу, його проби Ag 925, маси в чистоті 15,55; по колу монети
- написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 5 ГРИВЕНЬ (унизу), а також логотип Монетного двору
Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізоване зображення рака в оточенні зірок, ліворуч від якого - обриси сузір`я та
символ знака зодіаку, праворуч - стилізований напис СУЗІР`Я/ РАКА.

Номінал, грн.

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

5

срібло (Ag 925)

15,55

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

33

пруф

рифлений

690,00

Рак

Серія: Знаки зодіаку

Дата введення в обіг: 20 червня 2008

На аверсі монети розміщено коло, діагонально поділене на сектори, які символізують чотири стихії: землю,
повітря, воду, вогонь; у центрі кола - стилізоване зображення сонця. Ліворуч від кола - малий Державний Герб
України, праворуч - рік карбування монети 2008, позначення металу, його проби Au 999,9, маси 1,24; по колу
монети - написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також логотип Монетного двору
Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізоване зображення рака в оточенні зірок, праворуч - символ знака зодіаку.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

золото (Au
999,9)

1.24

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

13.92

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

2 200,00

Рачок
Серія: Дитячий Зодіак

Дата введення в обіг: 20 червня 2014

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі
півколом); номінал ДВІ ГРИВНІ (унизу); стилізовану композицію - на тлі зіркового неба зображення знаків зодіаку,
під якими на місяці солодко спить дитина; рік карбування монети 2014 і логотип Монетного двору Національного
банку України (праворуч), позначення металу, проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану композицію - ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Рак, у центрі
на траві - рачок, угорі напис РАЧОК.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

срібло (Ag 925)

7,78

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

26,5

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

450,00

Лев
Серія: Знаки зодіаку
Дата введення в обіг: 18 липня 2008

На аверсі монети в центрі кола розміщено стилізоване зображення сонця, ліворуч, праворуч, а також угорі й унизу
від якого - чотири освітлені ним кулі, що символізують пори року. Ліворуч від кола - малий Державний Герб України,
праворуч - рік карбування монети 2008, позначення металу, його проби Ag 925, маси в чистоті 15,55; по колу монети
- написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 5 ГРИВЕНЬ (унизу), а також логотип Монетного двору
Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізоване зображення лева в оточенні зірок, ліворуч від якого - обриси сузір`я, над
левом - символ знака зодіаку, праворуч - стилізований напис СУЗІР`Я/ЛЕВА.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

5

срібло (Ag 925)

15,55

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

33

пруф

рифлений

690,00

Лев

Серія: Знаки зодіаку

Дата введення в обіг: 18 липня 2008

На аверсі монети розміщено коло, діагонально поділене на сектори, які символізують чотири стихії: землю, повітря,
воду, вогонь; у центрі кола - стилізоване зображення сонця. Ліворуч від кола - малий Державний Герб України,
праворуч - рік карбування монети 2008, позначення металу, його проби Au 999,9, маси 1,24; по колу монети написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також логотип Монетного двору Національного
банку України.
На реверсі монети розміщено стилізоване зображення лева в оточенні зірок, над ним - символ знака зодіаку.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

золото (Au
999,9)

1.24

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

13.92

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

2 200,00

Левенятко
Серія: Дитячий Зодіак

Дата введення в обіг: 18 липня 2014

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі
півколом); номінал ДВІ ГРИВНІ (унизу); стилізовану композицію - на тлі зіркового неба зображення знаків зодіаку,
під якими на місяці солодко спить дитина; рік карбування монети 2014 і логотип Монетного двору Національного
банку України (праворуч), позначення металу, проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану композицію - ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Лев, у центрі
на траві - левенятко, угорі напис ЛЕВЕНЯТКО.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

срібло (Ag 925)

7,78

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

26,5

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

450,00

Діва
Серія: Знаки зодіаку
Дата введення в обіг: 20 серпня 2008

На аверсі монети в центрі кола розміщено стилізоване зображення сонця, ліворуч, праворуч, а також угорі й
унизу від якого - чотири освітлені ним кулі, що символізують пори року. Ліворуч від кола - малий Державний
Герб України, праворуч - рік карбування монети 2008, позначення металу, його проби Ag 925, маси в чистоті
15,55; по колу монети - написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 5 ГРИВЕНЬ (унизу), а також логотип
Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізоване зображення діви в оточенні зірок, ліворуч від якого - обриси сузір`я,
угорі ліворуч - символ знака зодіаку, праворуч - стилізований напис СУЗІР`Я ДІВИ.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

5

срібло (Ag 925)

15.55

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

33

пруф

рифлений

690,00

Діва

Серія: Знаки зодіаку

Дата введення в обіг: 20 серпня 2008

На аверсі монети розміщено коло, діагонально поділене на сектори, які символізують чотири стихії: землю, повітря,
воду, вогонь; у центрі кола - стилізоване зображення сонця. Ліворуч від кола - малий Державний Герб України,
праворуч - рік карбування монети 2008, позначення металу, його проби Au 999,9, маси 1,24; по колу монети написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також логотип Монетного двору Національного
банку України.
На реверсі монети розміщено стилізоване зображення діви в оточенні зірок, ліворуч від якої - символ знака зодіаку.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

золото (Au
999,9)

1.24

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

13.92

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

2 200,00

Дівчатко
Серія: Дитячий Зодіак

Дата введення в обіг: 18 серпня 2014

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи: угорі півколом - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, унизу - номінал ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію - на тлі зіркового неба зображення знаків зодіаку,
місяця та сонця; рік карбування монети 2014 та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч),
позначення металу, проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану композицію - ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Діви, у центрі
на траві - дівчинка, угорі напис - ДІВЧАТКО.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

срібло (Ag 925)

7,78

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

26,5

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

450,00

Терези
Серія: Знаки зодіаку

Дата введення в обіг: 19 вересня 2008

На аверсі монети в центрі кола розміщено стилізоване зображення сонця, ліворуч, праворуч, а також угорі й
унизу від якого - чотири освітлені ним кулі, що символізують пори року. Ліворуч від кола - малий Державний
Герб України, праворуч - рік карбування монети 2008, позначення металу, його проби Ag 925, маси в чистоті
15,55; по колу монети - написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 5 ГРИВЕНЬ (унизу), а також логотип
Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізоване зображення чоловіка, який тримає терези, в оточенні зірок, ліворуч від
якого унизу - символ знака зодіаку, угорі - обриси сузір`я, праворуч - стилізований напис СУЗІР`Я/ ТЕРЕЗІВ.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

5

срібло (Ag 925)

15.55

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість , грн.

33

пруф

рифлений

690,00

Терези
Серія: Знаки зодіаку

Дата введення в обіг: 19 вересня 2008

На аверсі монети розміщено коло, діагонально поділене на сектори, які символізують чотири стихії: землю,
повітря, воду, вогонь; у центрі кола - стилізоване зображення сонця. Ліворуч від кола - малий Державний Герб
України, праворуч - рік карбування монети 2008, позначення металу, його проби Au 999,9, маси 1,24; по колу
монети - написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також логотип Монетного двору
Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізоване зображення терезів в оточенні зірок, під яким - символ знака зодіаку.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

золото (Au
999,9)

1.24

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

13.92

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

2 200,00

Терезки
Серія: Дитячий Зодіак

Дата введення в обіг: 21 вересня 2015

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи: угорі півколом - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, унизу - номінал ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію - на тлі зіркового неба зображення знаків
зодіаку, під якими на місяці солодко спить дитина; рік карбування монети 2015 та логотип Монетного двору
Національного банку України (праворуч), позначення металу, проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану композицію - ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Терезів, у
центрі над травою - терези на яких сидять іграшки: лялька (ліворуч) та ведмежатко (праворуч), угорі напис ТЕРЕЗКИ.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

срібло (Ag 925)

7,78

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

26,5

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

450,00

Скорпіон
Серія: Знаки зодіаку

Дата введення в обіг: 17 грудня 2007

На аверсі монети в центрі круга розміщено стилізоване зображення сонця, ліворуч, праворуч, а також угорі й
унизу від якого - чотири освітлені ним кулі, що символізують пори року. Ліворуч від круга - малий Державний
Герб України, праворуч - рік карбування монети 2007, позначення металу, його проби Ag 925, маси в чистоті
15,55; по колу монети - написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 5 ГРИВЕНЬ (унизу), а також - логотип
Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізоване зображення скорпіона в оточенні зірок, ліворуч від якого - обриси
сузір`я, унизу - символ знака зодіаку, праворуч - стилізований напис СУЗІР`Я/ СКОРПІОНА.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

5

срібло (Ag 925)

15.55

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

33

пруф

рифлений

690,00

Скорпіон
Серія: Знаки зодіаку

Дата введення в обіг: 17 грудня 2007

На аверсі монети розміщено круг, діагонально поділений на сектори, які символізують такі чотири стихії, як земля,
повітря, вода, вогонь; у центрі круга - стилізоване зображення сонця. Ліворуч від круга - малий Державний Герб
України, праворуч - рік карбування монети 2007, позначення металу, його проби Au 999,9, маси 1,24; по колу
монети - написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також - логотип Монетного двору
Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізоване зображення Скорпіона в оточенні зірок, між якими - символ знака
зодіаку.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

золото (Au
999,9)

1.24

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

13.92

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

2 200,00

Скорпіончик
Серія: Дитячий Зодіак

Дата введення в обіг: 22 жовтня 2015

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи: угорі півколом - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, унизу - номінал ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію - на тлі зіркового неба зображення знаків
зодіаку, під якими на місяці солодко спить дитина; рік карбування монети 2015 та логотип Монетного двору
Національного банку України (праворуч), позначення металу, проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану композицію - ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Скорпіона, у
центрі - скорпіончик, угорі напис - СКОРПІОНЧИК.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

срібло (Ag 925)

7,78

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

26,5

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

450,00

Стрілець
Серія: Знаки зодіаку

Дата введення в обіг: 17 грудня 2007

На аверсі монети в центрі круга розміщено стилізоване зображення сонця, ліворуч, праворуч, а також угорі й
унизу від якого - чотири освітлені ним кулі, що символізують пори року. Ліворуч від круга - малий Державний
Герб України, праворуч - рік карбування монети 2007, позначення металу, його проби Ag 925, маси в чистоті
15,55; по колу монети - написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 5 ГРИВЕНЬ (унизу), а також - логотип
Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізоване зображення стрільця в оточенні зірок, ліворуч від якого - обриси сузір`я
та символ знака зодіаку, праворуч - стилізований напис СУЗІР`Я/ СТРІЛЬЦЯ.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

5

срібло (Ag 925)

15.55

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

33

пруф

рифлений

690,00

Стрільчик
Серія: Дитячий Зодіак

Дата введення в обіг: 19 листопада 2015

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, написи: угорі півколом - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, унизу - номінал ДВІ ГРИВНІ та стилізовану композицію - на тлі зоряного неба зображення знаків зодіаку,
місяця та сонця; рік карбування монети 2015 та логотип Монетного двору Національного банку України
(праворуч), позначення металу, проби та маси Ag 925/7,78 (ліворуч).
На реверсі монети зображено стилізовану композицію - ліворуч на матовому тлі символ знака зодіаку Стрільця, у
центрі на конику - хлопчик із луком та стрілами, угорі праворуч напис - СТРІЛЬЧИК.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

срібло (Ag 925)

7,78

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

26,5

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

450,00

Стрілець
Серія: Знаки зодіаку

Дата введення в обіг: 17 грудня 2007

На аверсі монети розміщено круг, діагонально поділений на сектори, які символізують такі чотири стихії, як земля,
повітря, вода, вогонь; у центрі круга - стилізоване зображення сонця. Ліворуч від круга - малий Державний Герб
України, праворуч - рік карбування монети 2007, позначення металу, його проби Au 999,9, маси 1,24; по колу монети
- написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також - логотип Монетного двору
Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізоване зображення Стрільця в оточенні зірок, між якими - символ знака зодіаку.

Номінал

Метал

Маса
дорогоцінного
металу в
чистоті, г

2

золото (Au
999,9)

1.24

Діаметр, мм

Категорія
якості
карбування

Гурт

Вартість, грн.

13.92

спеціальний
анциркулейтед

гладкий

2 200,00

