
5. Захисна 
кодована 
стрiчка
Повнiстю занурена

в товщу паперу полi-
мерна стрiчка, на якiй
розмiщено прозорi
зображення у прямо-
му та перевернуто-
му виглядi: ”5 ГРН”,
тризуб та пiдкресле-
не цифрове позна-
чення номiналу ”5”.

2. Водяний знак
Зображення в рiзних тонах портрета, що

повторює портрет, надрукований на лицьо-
вому боцi банкноти, утворене внутрiшньою
структурою паперу, видиме пiд час розгля-
дання банкноти проти свiтла i розташоване у
встановленому мiсцi. Cвiтлий елемент водя-
ного знака у виглядi цифрового позначення
номiналу.

Розмiр банкноти (63 х 118) мм

На банкнотi розмiщенi iншi елементи захисту, що
визначаються вiзуально пiд час збiльшення зобра-
ження (позитив та негатив зображення мiкротекстiв),
та елементи, що визначаються магнiтними детекто-
рами i за допомогою приладiв в ультрафiолетових,
iнфрачервоних променях, а також детекторами сор-
тувальних машин.

3. Рельєфнi зображення
Графiчнi елементи на лицьовому боцi банк-

ноти, якi  виконанi спецiальним друком, фарба
яких виступає над поверхнею паперу i
шорсткiсть яких вiдчувається на дотик: а) по-
значення для слiпих; б) портрет; в) написи;
г) iзард; д) цифрове позначення номiналу.

1. Папiр
Банкнота надрукована на паперi синього

вiдтiнку, який вiдповiдає переважаючому
кольору зображень, що є на банкнотi.
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6. Наскрiзний елемент
(сумiщене
зображення)
Зображення, що виконанi в

одному мiсцi на лицьовому (а)
та зворотному (б) боках банк-
ноти, пiд час розглядання яких
проти свiтла (в) з лицьового
боку проглядає лiтера ”У”.

4. Латентне (приховане) 
зображення 
Зображення цифрового позначення номi-

налу, що видиме пiд час розглядання банкно-
ти пiд гострим кутом зору до джерела свiтла.
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7. ”Орловський” друк
Вид спецiального друку,

який утворює зображення,
що виконанi фарбами рiзного
кольору з рiзкою змiною
одного кольору на iнший без
розривiв i змiщень графiчних
елементiв цих зображень
(лiнiй, площин). 


