
Михайло Грушевський — одна з найпомітніших 
українських постатей ХХ століття. Він творив українську 
історію, з одного боку, як автор багатотомної «Історії 
України-Руси», з іншого — як громадсько-політичний діяч 
та голова Центральної Ради.

Саме Михайло Грушевський став першим керівником 
першої в історії Української держави, яка підписала 
універсал про незалежність у 1918 році.

«Добре робити історію важливше, ніж гарно писати ї ї», — 
говорив він у буремні часи визвольної боротьби 1914–1918 
років.

«Ми жили недаремно, наш час не проходив безслідно», — 
також зазначив Грушевський у своїх мемуарах.

Діяльність Грушевського і його однодумців стала прикладом 
для наступних поколінь українців, яким таки вдалося 
здобути незалежність.
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Нова
банкнота
50 гривень

Ми жили недаремно, 
наш час не проходив 
безслідно

01601, Київ, вул. Інститутська, 9 
E-mail: nbu@bank.gov.ua

www.bank.gov.ua

Для IOS використовуйте 
стандартну камеру 
пристрою

Для Android завантажуйте
QR-сканер



Проти світла При зміні кута нахилу банкноти На дотик

ли
ць

ов
ий

 б
ік

6

6 4 21

6 6 57

6

зв
ор

от
ни

й 
бі

к

7

7 3

Багатотоновий водяний знак – 
портретне зображення М. Грушевського 
та світлий елемент водяного знака – 
зображення цифрового позначення 
номіналу (розміщено вертикально в 
правій нижній частині багатотонового 
водяного знака).

1 Водяні знаки 

Повністю занурена в товщу паперу 
захисна полімерна стрічка з магнітним 
кодом, на якій за допомогою 
збільшувального скла можна 
побачити зображення у прямому та 
перевернутому вигляді: «50 ГРН», 
елемент малого Державного Герба 
України (тризуб) і підкреслене цифрове 
позначення номіналу «50».

2 Захисна стрічка

Зображення цифрового 
позначення номіналу «50»,  
усі елементи якого збігаються 
та доповнюють один одного 
під час розглядання банкноти 
проти світла.

3 Наскрізний елемент

Зображення цифрового позначення 
номіналу – «50»: цифри видимі під час 
розглядання банкноти на рівні очей 
проти світла під гострим кутом:

■ темні на світлому фоні –  
при розгляданні банкноти  
з довгої сторони; 

■ світлі на темному фоні –  
при розгляданні банкноти  
з короткої сторони.

5 Латентне зображення

Стилізоване зображення прапора, 
розміщене праворуч від портрета 
М. Грушевського. При зміні кута 
нахилу банкноти колір зображення 
прапора змінюється з малиново-
фіолетового на оливково-зелений.

4 Оптично-змінний елемент

Елементи зображень, шорсткість 
яких відчувається на дотик; для 
прикладу наведені збільшені 
зображення:  

a) написи та зображення;
б) елемент для людей  

з послабленим зором;
в) фрагмент портрета.

6 Рельєфні елементи

При збільшенні

Написи, що повторюються  
і які можна прочитати за допомогою 
збільшувального скла.

7 Мікротексти


