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ПРОТИ СВІТЛА

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

Водяні знаки 1

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

3 Наскрізний елемент

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

2 Захисна стрічка

Банкнота надрукована на тонованому папері 
зі світло-зеленим відтінком. Розмір банкноти – 
69х130 мм. 

Крім елементів захисту для візуального 
визначення, банкнота має елементи захисту, які 
визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних 
променях та мають магнітні властивості.

У разі відсутності на банкноті захисних елементів  
або їх невідповідності зазначеним вимогам 
банкноту слід пред`явити у відповідні відділи 
грошового обігу в регіонах Департаменту 
грошового обігу Національного банку України або 
до банків України чи територіальних підрозділів 
Національної поліції України.

До уваги користувачів! Довідково

Банкнота номіналом 20 гривень 
зразка 2018 року

Для Android завантажуйте
QR-сканер

Для IOS використовуйте 
стандартну камеру пристрою

НА ДОТИК

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.

Рельєфні елементи6

ПРИ ЗБІЛЬШЕННІ

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

Мікротексти7

ПРИ ЗМІНІ КУТА НАХИЛУ БАНКНОТИ

Зображення цифрового позначення номіналу – 
«20»: 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.

Латентне зображення5

Стилізоване зображення квітки, розміщене 
праворуч від портрета І. Франка. При зміні кута 
нахилу банкноти колір зображення квітки 
змінюється з малиново-фіолетового на оливково-
зелений.

Оптично-змінний елемент4


