
Володимир Вернадський — найвідоміший український 
науковець, один із небагатьох учених-універсалів 
минулого століття, мислитель і природознавець.

Саме Вернадський свого часу став одним із засновників 
геохімії і радіогеології, творцем біогеохімії, вчень про 
біосферу і ноосферу.

Його внесок у світову науку відзначений численними 
преміями та обранням дійсним членом світових академій 
наук і наукових товариств.

І саме Вернадському випала честь стати одним із творців і 
першим президентом Української академії наук.

«Ви знаєте, як мені дорога Україна і як глибоко українське 
відродження проникає в мій національний і власний 
світогляд...», — писав науковець у своїх мемуарах.
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Для IOS використовуйте 
стандартну камеру 
пристрою

Для Android завантажуйте
QR-сканер

Нова
банкнота
1000 гривень

Я вірю у величне 
майбутнє України



Проти світла

1 Водяні знаки 

Повністю занурена в товщу паперу 
захисна стрічка, на якій  
за допомогою збільшувального скла 
можна побачити зображення 
у прямому та перевернутому вигляді: 
«1000 ГРН», малий Державний 
Герб України (тризуб) і підкреслене 
цифрове позначення номіналу «1000».

2 Захисна стрічка

При зміні кута нахилу банкноти

Оптично-змінне зображення зі 
стилізованих фрагментів кристалічної 
решітки та рослинного орнаменту, 
що має кінетичний ефект. При зміні 
кута нахилу банкноти спостерігаються 
поступові переходи від золотистого 
кольору до нефритового.

4 Елемент SPARK

Частково введена в товщу паперу захисна 
стрічка, що має кінетичний ефект. 
Містить зображення числового позначення 
номіналу та малого Державного Герба України. 
При зміні кута нахилу банкноти змінюється 
напрямок руху фонового зображення.

6 «Віконна» захисна стрічка 

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.

7 Рельєфні елементи

При збільшенні

Написи, що повторюються, і які 
можна прочитати за допомогою 
збільшувального скла.
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Багатотоновий водяний знак – 
портретне зображення В. Вернадського 
та світлий елемент водяного знака – 
зображення цифрового позначення 
номіналу (розміщено горизонтально 
в правій нижній частині 
багатотонового водяного знака).

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

3 Наскрізний елемент

Зображення цифрового позначення 
номіналу: 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


