За правду, браття,
єднаймось щиро,
Єдиний маєм правий шлях...

Леся Українка – письменниця, що без перебільшення
стала символом України. Саме ї ї ставлять в один ряд із
геніальними Тарасом Шевченком та Іваном Франком.
Саме останній називав ї ї «єдиним мужчиною в нашому
письменстві».

Для Android завантажуйте
QR-сканер
Для IOS використовуйте
стандартну камеру
пристрою

Феномен таланту Лесі Українки полягав у тому, що вона
одночасно плідно працювала в різних жанрах, збагативши
і урізноманітнивши українську літературу. До того ж
саме вона переклала десятки творів світових авторів
українською, адже вільно володіла більше десятком мов.
Саме Леся Українка стала в авангарді творчих сил, що
виводили українську літературу на широку арену світової
літератури на зламі ХІХ і ХХ століть.
До того ж письменниця брала активну участь у суспільнополітичному житті, однією з перших пропагуючи модерні на
той час соціалістичні погляди.

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

200 гривень
Уведено в обіг 25 лютого 2020 року
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Проти світла
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При зміні кута нахилу банкноти

На дотик

4 Елемент SPARK

7 Рельєфні елементи

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

Оптично-змінне стилізоване зображення
водяної лілії, що має кінетичний ефект.
При зміні кута нахилу банкноти на
ділянках зображення спостерігаються
поступові переходи від пурпурного
кольору до золотисто-зеленого.

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

2 Захисна стрічка

5 Латентне зображення

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: «200 ГРН»,
елемент малого Державного Герба
України (тризуб) і підкреслене
цифрове позначення номіналу «200».

Зображення цифрового позначення
номіналу – «200»: цифри видимі під
час розглядання банкноти на рівні
очей проти світла під гострим кутом:

1 Водяні знаки

3 Наскрізний елемент
Зображення цифрового
позначення номіналу «200»,
усі елементи якого
збігаються та доповнюють
один одного під час
розглядання банкноти
проти світла.

■

■

темні на світлому фоні –
при розгляданні банкноти
з довгої сторони;
світлі на темному фоні –
при розгляданні банкноти
з короткої сторони.

6 «Віконна» захисна стрічка
Частково введена в товщу паперу захисна
стрічка синього кольору з яскраво вираженим
кінетичним ефектом. Стрічка містить
зображення цифрового позначення номіналу
та графічного знака гривні. При зміні кута
нахилу банкноти змінюється напрямок руху
фонового зображення стрічки.

a) написи та зображення;
б) елемент для людей
з послабленим зором;
в) фрагмент портрета.

При збільшенні
8 Мікротексти
Написи, що повторюються і які
можна прочитати за допомогою
збільшувального скла.

