UKRAINA
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją
dotyczącą banknotów 200, 500 i 1000 UAH

Ukraina
Jednostka pieniężna i jej podział:
Hrywna (UAH)
1 hrywna = 100 kopiejek

Banknoty
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 hrywna

B/p-1, 2

2 hrywny

B/p-3

5 hrywien

B/1

10 hrywien

B/2, B/3

20 hrywien

B/4, B/5, B/6

50 hrywien

B/7, B/8

100 hrywien

B/9, B/10

200 hrywien

B/11, B/12

500 hrywien

B/13, B/14

1000 hrywien

B/15

Monety
Wartość
nominalna
10 kopiejek
50 kopiejek

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie
M/1
M/1

1 hrywna

M/1, M/2

2 hrywny

M/2

5 hrywien

M/3

10 hrywien

M/3

B/1

Ukraina
5 hrywien

Uwaga: od 1 stycznia 2023 r. banknot stopniowo wycofywany z obiegu.

Wymiary: 118 x 63 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Bohdana Chmielnickiego i cyfra „5”,
na stronie przedniej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem
offsetowym,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „5 ГРН” i godłem państwa oraz podkreśloną cyfrą „5” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБУ” z prawej strony pola znaku wodnego,
– napis „УКРАЇНА” w lewej dolnej części wewnątrz ozdobnego motywu
(recto-verso),
– napis „ПЯТЬГРИВЕНЬ” wzdłuż lewego brzegu pionowego pasa z prawej
strony,
– cyfra „5” wewnątrz pionowego pasa z prawej strony,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „УКРАЇНА” wzdłuż lewego i prawego brzegu pionowego pasa
z cyfrą „5” z lewej strony,
– cyfra „5” wewnątrz cyfry „5” w prawym dolnym rogu oraz na tle kościoła;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna dwukolorowe świecące w kolorach żółtym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– tło godła, fragment nazwy banku, rozety w lewym dolnym rogu i pionowego pasa z prawej strony oraz napis „ПЯТЬ ГРИВВЕНЬ” świecące
w kolorze żółtym,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części i z prawej strony świecące
w kolorze seledynowym,
na stronie odwrotnej oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części
świecące w kolorze pomarańczowym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– ozdobny motyw z literą „Y” w środku w całości widoczną pod światło
w lewej dolnej części (recto-verso),
– cyfra „5” widoczna w zależności od kąta patrzenia na tle godła w lewej
górnej części (efekt kątowy).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej strony.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska, czerwona, oliwkowa;
strona odwrotna – niebieska, zielona, ciemnoróżowa, fioletowa.

B/2

Ukraina
10 hrywien

Uwaga: od 1 stycznia 2023 r. banknot stopniowo wycofywany z obiegu.

Wymiary: 124 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Iwana Mazepy i liczba „10”,
na stronie przedniej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem
offsetowym i stalorytniczym,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „10 ГРН” i godłem
państwa oraz podkreśloną liczbą „10” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБУ” z prawej strony pola znaku wodnego,
– napis „УКРАЇНА” w lewej dolnej części wewnątrz ozdobnego motywu
(recto-verso),
– napis „ДЕСЯТЬГРИВЕНЬ” wzdłuż lewego brzegu pionowego pasa z prawej strony,
– liczba „10” wewnątrz pionowego pasa z prawej strony,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „УКРАЇНА” wzdłuż lewego i prawego brzegu pionowego pasa z liczbą
„10” z lewej strony,
– liczba „10” wewnątrz cyfr liczby „10” w prawym dolnym rogu oraz na tle
klasztoru;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna świecące w kolorze seledynowym oraz dwukolorowe świecące
w kolorach seledynowym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– kwadraty z liczbą „10” z lewej strony świecące w kolorze czerwonym
oraz świecące w kolorze żółtym:
– tło godła, fragment nazwy banku i napisu „ДЕСЯТЬ ГРИВВЕНЬ”,
– fragmenty pionowego pasa z prawej strony i rozety w lewym dolnym rogu,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–
fragmenty zabezpieczenia recto-verso oraz szaty graficznej w górnej
i dolnej części świecące w kolorze żółtym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– ozdobny motyw z literą „Y” w środku w całości widoczną pod światło
w lewej dolnej części (recto-verso),
– liczba „10” widoczna w zależności od kąta patrzenia na tle godła w lewej
górnej części (efekt kątowy).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej strony.
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnoróżowa, czerwona, brązowa, niebieska, oliwkowa;
strona odwrotna – czerwona, różowa, brązowa, fioletowa, szara.

B/3

Ukraina
10 hrywien

Uwaga: od 1 stycznia 2023 r. banknot stopniowo wycofywany z obiegu.

Wymiary: 124 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Iwana Mazepy i liczba „10”,
na stronie przedniej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem
offsetowym i stalorytniczym,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „10 ГРН” i godłem
państwa oraz podkreśloną liczbą „10” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБУ” z prawej strony pola znaku wodnego,
– napis „УКРАЇНА” w lewej dolnej części wewnątrz ozdobnego motywu
(recto-verso),
– napis „ДЕСЯТЬГРИВЕНЬ” wzdłuż lewego brzegu pionowego pasa z prawej
strony,
– liczba „10” wewnątrz pionowego pasa z prawej strony,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „УКРАЇНА” wzdłuż lewego i prawego brzegu pionowego pasa
z liczbą „10” z lewej strony,
– liczba „10” wewnątrz cyfr liczby „10” w prawym dolnym rogu oraz na tle
klasztoru;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna świecące w kolorze seledynowym oraz dwukolorowe świecące
w kolorach seledynowym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– kwadraty z liczbą „10” z lewej strony świecące w kolorze czerwonym
oraz świecące w kolorze żółtym:
– tło godła, podpis i napis „ГОЛОВА”, oznaczenie dla niewidomych,
– fragment nazwy banku, napisu „ДЕСЯТЬ ГРИВВЕНЬ”, pionowego pasa
z prawej strony oraz rozety w lewym dolnym rogu,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–
fragmenty zabezpieczenia recto-verso oraz szaty graficznej w górnej
i dolnej części świecące w kolorze żółtym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– ozdobny motyw z literą „Y” w środku w całości widoczną pod światło
w lewej dolnej części (recto-verso),
– liczba „10” widoczna w zależności od kąta patrzenia na tle godła w lewej
górnej części (efekt kątowy).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej strony.
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnoróżowa, czerwona, szara, niebieska, oliwkowa;
strona odwrotna – czerwona, różowa, szara, fioletowa.

B/4

Ukraina
20 hrywien

Uwaga: od 1 stycznia 2023 r. banknot stopniowo wycofywany z obiegu.

Wymiary: 130 x 69 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Iwana Franko i liczba „20”,
na stronie przedniej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem
offsetowym,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „20 ГРН” i godłem
państwa oraz dwiema liczbami „20” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБУ” z prawej strony pola znaku wodnego wzdłuż trójkątów,
– napis „УКРАЇНА” w lewej dolnej części wewnątrz ozdobnego motywu
(recto-verso),
– napis „ДВАДЦЯТЬГРИВВЕНЬ” wzdłuż lewego brzegu pionowego pasa
z prawej strony,
– liczba „20” z prawej strony wewnątrz pionowego pasa,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „УКРАЇНА” z lewej i prawej strony pionowego pasa z lewej strony
(słabo widoczny),
– liczba „20” wewnątrz cyfr liczby „20” w prawym dolnym rogu oraz na tle
budynku i w tle wizerunku kobiety;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna dwukolorowe świecące w kolorach żółtym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– tło godła, fragment nazwy banku w lewej górnej części, trójkąt na polu
znaku wodnego, prostokąt i trójkąt w lewej dolnej części oraz fragmenty
pionowego pasa z prawej strony świecące w kolorze żółtym,
– fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony portretu świecące w kolorze seledynowym,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym
oraz świecące w kolorze seledynowym:
– wizerunek kobiety, rok „2003” i fragment budynku z prawej strony oraz
liczba „20” w prawym dolnym rogu,
– ozdobny motyw i nazwa banku w lewym górnym rogu, pionowe oznaczenie
słowne i cyfrowe nominału oraz fragmenty szaty graficznej z lewej strony;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– rozeta z liczbą „20” wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności
od kąta patrzenia z fioletowego na zielony, w lewym dolnym rogu (farba
zmienna optycznie),
– ozdobny motyw z literą „Y” w środku w całości widoczną pod światło
w lewej dolnej części (recto-verso),
– liczba „20” widoczna w zależności od kąta patrzenia na tle godła w lewej
górnej części (efekt kątowy).

B/4

Ukraina

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej strony.
Barwy dominujące po obu stronach – zielona w kilku odcieniach, brązowa,
czerwona.

B/5

Ukraina
20 hrywien

Uwaga: banknot okolicznościowy, wyemitowany z okazji 160. rocznicy urodzin pisarza Iwana Franko.

Wymiary: 130 x 69 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Iwana Franko, liczba „20”,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „20 ГРН” i godłem państwa oraz liczbami „20” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie przedniej, na którym
przy poruszaniu banknotem widoczne są rzędy kresek przesuwających się
w przeciwnych kierunkach (efekt 3D);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБУ” w prawej górnej części w tle liczby „20”,
– napis „УКРАЇНА” z prawej strony, wzdłuż lewego brzegu prostokąta
z efektem kątowym,
– napis „ДВАДЦЯТЬГРИВЕНЬ” pod portretem,
– napis „20ГРИВЕНЬ” wzdłuż prawego brzegu szaty graficznej,
– liczba „20” wewnątrz cyfr liczby „20” w lewej dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „НБУ” na tle dolnej części gmachu Opery powyżej drzwi,
– napis „УКРАЇНА” w falistej linii w okręgu w tle gmachu Opery;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna dwukolorowe świecące w kolorach żółtym i czerwonym,
na stronie przedniej ozdobny motyw z lewej strony oraz fragment liczby
„20” w lewej dolnej części i fragment ozdobnego prostokąta z prawej strony
świecące w kolorze zielonym,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w środkowej dolnej części świecące w kolorze
pomarańczowym,
– okolicznościowy napis „160 / poків від / дня народження”, pojawiający się
w środkowej części świecący w kolorze jasnoczerwonym,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej górnej i dolnej części świecące
w kolorze żółtym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „20” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu (recto-verso),
– liczba „20” z prawej strony na tle ozdobnego prostokąta widoczna w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy),
– okolicznościowy napis „160 / poків від / дня народження” w prawej dolnej
części wydrukowany farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z fioletowego na złotozielony (farba zmienna optycznie).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej strony.
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona i brązowa w kilku odcieniach, niebieska;
strona odwrotna – zielona i brązowa w kilku odcieniach, szara.

B/6

Ukraina
20 hrywien

Wymiary: 130 x 69 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Iwana Franko, liczba „20”,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „20 ГРН” i godłem państwa oraz liczbami „20” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБУ” w prawej górnej części w tle liczby „20”,
– napis „УКРАЇНА” z prawej strony, wzdłuż lewego brzegu prostokąta
z efektem kątowym,
– napis „ДВАДЦЯТЬГРИВЕНЬ” pod portretem,
– napis „20ГРИВЕНЬ” wzdłuż prawego brzegu szaty graficznej,
– liczba „20” wewnątrz cyfr liczby „20” w lewej dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „НБУ” na tle dolnej części gmachu Opery powyżej drzwi,
– napis „УКРАЇНА” w falistej linii w okręgu w tle gmachu Opery;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna dwukolorowe świecące w kolorach żółtym i czerwonym,
na stronie przedniej ozdobny motyw z lewej strony oraz fragment liczby
„20” w lewej dolnej części i fragment ozdobnego prostokąta z prawej strony
świecące w kolorze zielonym,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w środkowej dolnej części świecące w kolorze
pomarańczowym,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej górnej i dolnej części świecące
w kolorze żółtym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „20” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu (recto-verso),
– liczba „20” z prawej strony na tle ozdobnego prostokąta widoczna w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy),
– stylizowany kwiat w prawej górnej części wydrukowany farbą zmieniającą
kolor w zależności od kąta patrzenia z różowego na zielony (farba zmienna
optycznie).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej strony.
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona i brązowa w kilku odcieniach, fioletowa;
strona odwrotna – zielona i brązowa w kilku odcieniach, niebieska, szara.

B/7

Ukraina
50 hrywien

Wymiary: 136 x 72 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Mychajła Hruszewskiego i liczba „50”,
na stronie przedniej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem
offsetowym,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „50 ГРН” i godłem
państwa oraz podkreśloną liczbą „50” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБУ” z prawej strony pola znaku wodnego,
– napis „УКРАЇНА” w lewej dolnej części wewnątrz ozdobnego motywu
(recto-verso),
– napis „ПЯТЬДЕСЯТГРИВЕНЬ” wzdłuż lewego brzegu pionowego pasa
z prawej strony,
– liczba „50” wewnątrz pionowego pasa z prawej strony,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „УКРАЇНА” wzdłuż lewej i prawej strony pionowego pasa z liczbą
„50” z lewej strony,
– liczba „50” wewnątrz cyfr liczby „50” w prawym dolnym rogu oraz na tle
rzeźb kobiety i mężczyzny;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna dwukolorowe świecące w kolorach żółtym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– tło godła, fragment nazwy banku, podpis i napis „ГОЛОВА” w lewej górnej
części, lewa część portretu oraz fragment szaty graficznej z prawej strony
świecące w kolorze czerwonym,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części i z prawej strony świecące
w kolorze seledynowym,
na stronie odwrotnej oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części
świecące w kolorze pomarańczowym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „50” wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta
patrzenia z fioletowego na zielony, w lewym dolnym rogu (farba zmienna
optycznie),
– ozdobny motyw z literą „Y” w środku w całości widoczną pod światło
w lewej dolnej części (recto-verso),
– liczba „50” widoczna w zależności od kąta patrzenia na tle godła w lewej
górnej części (efekt kątowy).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej strony.
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa w kilku odcieniach, brązowa, niebieska;
strona odwrotna – fioletowa, różowa, niebieska, zielona, brązowa.

B/8

Ukraina
50 hrywien
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Wymiary: 136 x 72 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Mychajła Hruszewskiego, liczba „50”,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „50 ГРН” i godłem państwa oraz podkreśloną liczbą „50” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБУ” w prawej górnej części w tle liczby „50”,
– napis „УКРАЇНА” z prawej strony, wzdłuż lewego brzegu prostokąta
z efektem kątowym,
– napis „П’ЯTДECЯТГРИВЕНЬ” pod portretem,
– napis „50ГРИВЕНЬ” wzdłuż prawego brzegu szaty graficznej,
– liczba „50” wewnątrz cyfr liczby „50” w lewej dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „НБУ” wzdłuż dolnej krawędzi budynku,
– napis „УКРАЇНА” w dwóch półkolistych liniach powyżej budynku,
– liczba „50” wzdłuż dolnej i górnej krawędzi ornamentu w lewej dolnej
części;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna dwukolorowe świecące w kolorach seledynowym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– ozdobny motyw z lewej strony, fragment liczby „50” w lewej dolnej części i fragment ozdobnego prostokąta z prawej strony świecące w kolorze
zielonym,
– recto-verso w lewej górnej części oraz stylizowana postać na koniu, napis
i motywy roślinne z prawej strony portretu świecące w kolorze niebieskim,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
– fragmenty szaty graficznej świecące w kolorze zielonym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „50” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu (recto-verso),
– liczba „50” z prawej strony na tle ozdobnego prostokąta widoczna w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy),
– stylizowana flaga w prawej górnej części wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z fioletowego na zielony (farba
zmienna optycznie).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.
Barwy dominujące po obu stronach – brązowa, fioletowa, różowa, niebieska.

B/9

Ukraina
100 hrywien

Uwaga: od 1 stycznia 2023 r. banknot stopniowo wycofywany z obiegu.

Wymiary: 142 x 75 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Tarasa Szewczenki i liczba „100”,
na stronie przedniej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem
offsetowym,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „100 ГРН” i godłem
państwa oraz podkreśloną liczbą „100” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБУ” z prawej strony pola znaku wodnego,
– napis „УКРАЇНА” w lewej dolnej części wewnątrz ozdobnego motywu
(recto-verso),
– napis „СТОГРИВЕНЬ” wzdłuż lewego brzegu pionowego pasa z prawej
strony,
– liczba „100” z prawej strony portretu w górnej i dolnej części pionowego
pasa,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „УКРАЇНА” wzdłuż lewego i prawego brzegu pionowego pasa z liczbą
„100” z lewej strony,
– liczba „100” wewnątrz cyfr liczby „100” w prawym dolnym rogu oraz na
tle wizerunków dwóch postaci;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna dwukolorowe świecące w kolorach żółtym i czerwonym,
na stronie przedniej świecące w kolorze pomarańczowym:
–
tło godła, fragment nazwy banku, podpis i napis „ГОЛОВА” w lewej
górnej części,
–n
 apis i pionowe paski tworzące prostokąt w środkowej dolnej części,
– f ragment pionowego pasa i napisu „СТО ГРИВЕНЬ” z prawej strony,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
– prostokąt z liczbą „100” pojawiający się w prawej dolnej części świecący
w kolorze żółtym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „100” wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta
patrzenia z fioletowego na zielony, w lewym dolnym rogu (farba zmienna
optycznie),
– ozdobny motyw z literą „Y” w środku w całości widoczną pod światło
w lewej dolnej części (recto-verso),
– widoczne w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy):
– liczba „100” na tle godła w lewej górnej części,
– napis „ГРИВЕНЬ” na tle pasa z prawej strony portretu.

B/9

Ukraina

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej strony.
Barwy dominujące:
strona przednia – oliwkowa i brązowa w kilku odcieniach;
strona odwrotna – oliwkowa, brązowa, zielona, różowa, fioletowa.

B/10

Ukraina
100 hrywien

Wymiary: 142 x 75 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Tarasa Szewczenki i liczba „100”,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „100 ГРН” i godłem
państwa oraz podkreśloną liczbą „100” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie przedniej, z liczbą
„100” i konturami symbolu waluty, na którym przy poruszaniu banknotem
widoczny jest powtarzający się ruchomy obraz przedstawiający prostokąt
(efekt 3D);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБУ” w prawej górnej części w tle liczby „100”,
– napis „УКРАЇНА” z prawej strony, wzdłuż lewego brzegu prostokątnego
pasa z efektem kątowym,
– napis „CТOГРИВЕНЬ” pod portretem,
– napis „100ГРИВЕНЬ” wzdłuż prawego brzegu szaty graficznej,
– liczba „100” wewnątrz cyfr liczby „100” w lewej dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „НБУ” na tle budynku, w dolnej części,
– napis „УКРАЇНА” w lewej dolnej części w falistych liniach,
– liczba „100” w górnej części, z lewej i prawej strony, na brzegach;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna dwukolorowe świecące w kolorach żółtym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– ozdobny motyw z lewej strony oraz fragment liczby „100” w lewej dolnej
części i ozdobnego prostokąta z prawej strony świecące w kolorze czerwonym,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej górnej i dolnej części świecące
w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
– prostokąt o zaokrąglonych rogach, z liczbą „100”, pojawiający się w środkowej części świecący w kolorze pomarańczowym,
– fragmenty recto-verso i szaty graficznej w czterech rogach i z lewej strony
świecące w kolorze jasnopomarańczowym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „100” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu (recto-verso),
– liczba „100” z prawej strony na tle ozdobnego prostokąta widoczna w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy),
– paleta malarska z pędzlami z prawej strony portretu wydrukowana farbą
zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony
(farba zmienna optycznie).

B/10
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej strony.
Barwy dominujące:
strona przednia – oliwkowa, brązowa, fioletowa, ciemnoniebieska;
strona odwrotna – oliwkowa, czerwona, różowa, fioletowa, szara.

Ukraina

B/11

Ukraina
200 hrywien

Wymiary: 148 x 75 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Łesi Ukrainki i symbol hrywny,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „200 ГРН” i godłem
państwa oraz podkreśloną liczbą „200” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej:
–
napis w języku ukraińskim powtarzający się wzdłuż prawego brzegu
banknotu,
– napis w języku ukraińskim poniżej konturów budynku w środkowej części,
– „ЛЕСА УКРАЇНКА 1871–1913” na szyi postaci, wzdłuż kołnierzyka,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis w języku ukraińskim w obramowaniu owalu na polu znaku wodnego,
– napis „УКРАЇНА” w górnej i dolnej części wzdłuż ozdobnego pasa na
lewym brzegu banknotu,
– liczba „200” wewnątrz cyfr liczby „200” w prawej dolnej części;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna świecące w kolorze seledynowym oraz dwukolorowe świecące
w kolorach seledynowym i czerwonym,
na stronie przedniej:
–
ozdobne motywy z lewej strony portretu i fragment napisu
„НАЦІОНАЛЬНИЙ” świecące w kolorze pomarańczowym,
– dwa ukośne pasy w górnej części i dwa ukośne pasy w środkowej dolnej
części oraz fragmenty zabezpieczenia recto-verso w górnej części świecące
w kolorze niebieskim,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części świecące w kolorze
pomarańczowym,
– prostokąt z liczbą „200” pojawiający się w prawej dolnej części, świecący
w kolorze żółtym,
– fragmenty szaty graficznej w tle i poniżej wizerunku wieży świecące
w kolorze seledynowym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „200” wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta
patrzenia z różowego na zielony, w prawej dolnej części (farba zmienna
optycznie),
– liczba „200” w całości widoczna pod światło w prawej górnej części (recto-verso),
– liczba „200” widoczna w zależności od kąta patrzenia na tle ozdobnego
motywu z lewej strony portretu (efekt kątowy).

B/11

Ukraina

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z prawej strony na brzegu
banknotu.
Barwy dominujące: 
strona przednia – fioletowa, różowa, czerwona, jasnobrązowa, zielona, niebieska;
strona odwrotna – różowa, fioletowa, czerwonobrązowa, ciemnoniebieska, zielononiebieska.

B/12

Ukraina
200 hrywien
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Wymiary: 148 x 75 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Mychajła Hruszewskiego, liczba „50”,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „50 ГРН” i godłem państwa oraz podkreśloną liczbą „50” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБУ” w prawej górnej części w tle liczby „50”,
– napis „УКРАЇНА” z prawej strony, wzdłuż lewego brzegu prostokąta
z efektem kątowym,
– napis „П’ЯTДECЯТГРИВЕНЬ” pod portretem,
– napis „50ГРИВЕНЬ” wzdłuż prawego brzegu szaty graficznej,
– liczba „50” wewnątrz cyfr liczby „50” w lewej dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „НБУ” wzdłuż dolnej krawędzi budynku,
– napis „УКРАЇНА” w dwóch półkolistych liniach powyżej budynku,
– liczba „50” wzdłuż dolnej i górnej krawędzi ornamentu w lewej dolnej
części;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna dwukolorowe świecące w kolorach seledynowym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– ozdobny motyw z lewej strony, fragment liczby „50” w lewej dolnej części i fragment ozdobnego prostokąta z prawej strony świecące w kolorze
zielonym,
– recto-verso w lewej górnej części oraz stylizowana postać na koniu, napis
i motywy roślinne z prawej strony portretu świecące w kolorze niebieskim,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
– fragmenty szaty graficznej świecące w kolorze zielonym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „50” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu (recto-verso),
– liczba „50” z prawej strony na tle ozdobnego prostokąta widoczna w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy),
– stylizowana flaga w prawej górnej części wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z fioletowego na zielony (farba
zmienna optycznie).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.
Barwy dominujące po obu stronach – brązowa, fioletowa, różowa, niebieska.

B/12

Ukraina

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnoniebieska, różowa, czerwona, jasnobrązowa, zielona,
niebieska;
strona odwrotna – ciemnoniebieska, różowa, fioletowa, czerwonobrązowa,
zielona, niebieska.

B/13

Ukraina
500 hrywien

Wymiary: 154 x 75 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Hryhorija Skoworody i symbol hrywny,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „500 ГРН” i godłem
państwa oraz podkreśloną liczbą „500” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „ГРИГОРІЙСКОВОРОДА” w lewej dolnej części na ubraniu postaci
wzdłuż kołnierzyka,
– napis „УКРАЇНА” w dolnej części na tle ubrania postaci,
– napis „НБУ” w prawej dolnej części wewnątrz szarego rombu,
– liczba „500” z lewej i prawej strony pola znaku wodnego;
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis w języku ukraińskim w obramowaniu owalu na polu znaku wodnego,
– liczba „500” wewnątrz cyfr liczby „500” w lewym dolnym rogu;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna świecące w kolorze seledynowym oraz dwukolorowe świecące
w kolorach seledynowym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– fragmenty szaty graficznej z lewej strony świecące w kolorze seledynowym i niebieskim
oraz świecące w kolorze seledynowym:
– napis „НАЦІОНАЛЬНИЙ” w prawej górnej części oraz „Григорій 1722–1794”
i pas poniżej,
– fragmenty liczby „500” w lewym górnym i prawym dolnym rogu,
–k
 reski z lewej i prawej strony na brzegu banknotu,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części świecące w kolorze
pomarańczowym,
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso oraz trójkąta i koła z lewej strony
świecące w kolorze czerwonym,
– fragmenty szaty graficznej z prawej strony świecące w kolorach niebieskim
i czerwonym,
– prostokąt z liczbą „500” pojawiający się z prawej strony świecący w kolorze
seledynowym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– kompozycja z rombów wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności
od kąta patrzenia z fioletowego na zielony, w górnej części z prawej strony
portretu (farba zmienna optycznie),
– liczba „500” w całości widoczna pod światło w prawej górnej części
(recto-verso),
– liczba „500” widoczna w zależności od kąta patrzenia na tle ubrania postaci
w lewym dolnym rogu (efekt kątowy).

B/13

Ukraina

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z prawej strony.
Barwy dominujące:
strona przednia – oliwkowa, zielona, różowa, brązowa, szara;
strona odwrotna – zielona, niebieska, jasnobrązowa, szara, różowa.

B/14

Ukraina
500 hrywien

Wymiary: 154 x 75 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Hryhorija Skoworody, liczba „500”,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „500 ГРН” i godłem państwa oraz podkreśloną liczbą „500” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie przedniej, z liczbą „500”
i konturami symbolu waluty, na którym przy poruszaniu banknotem widoczny jest ruchomy wzór przesuwający się w przeciwnych kierunkach (efekt 3D);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБУ" w prawej górnej części w tle liczby „500”,
– napis „УКРАЇНА” z prawej strony, wzdłuż lewego brzegu prostokątnego
pasa z efektem kątowym,
– napis „П΄ЯТCOТГРИВЕНЬ” pod portretem,
– napis „500ГРИВЕНЬ” wzdłuż prawego brzegu szaty graficznej,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „НБУ” wzdłuż dolnej części budynku,
– liczba „500” wokół stylizowanej pieczęci w tle budynku;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna dwukolorowe świecące w kolorach zielonym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– ozdobny motyw z lewej strony oraz fragment liczby „500” w lewej dolnej
części i ozdobnego prostokąta z prawej strony świecące w kolorze niebieskim,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej górnej i dolnej części oraz z prawej strony świecące w kolorze zielonym,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
– prostokąt o zaokrąglonych rogach, z liczbą „500”, pojawiający się w środkowej części świecący w kolorze jasnoczerwonym,
– fragmenty recto-verso i szaty graficznej z lewej i prawej strony świecące
w kolorze żółtym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „500” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu (recto-verso),
– liczba „500” z prawej strony na tle ozdobnego prostokąta widoczna w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy),
– stylizowana otwarta książka z lit. „a” i gęsim piórem, z prawej strony portretu wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z zielonego na ciemnoniebieski (farba zmienna optycznie).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej strony.

B/14

Ukraina

Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnobrązowa, jasnobrązowa, zielona, różowa, fioletowa,
ciemnoniebieska
strona odwrotna – ciemnobrązowa, jasnobrązowa, zielona, niebieska, różowa,
ciemnoniebieska.

B/15

Ukraina
1000 hrywien

Wymiary: 160 x 75 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Władimira Wiernadskiego, liczba „1000”,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „1000 ГРН” i godłem
państwa oraz podkreśloną liczbą „1000” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie przedniej, z herbami
i liczbami „1000”, na którym przy poruszaniu banknotem widoczne są paski
przesuwające się w przeciwnych kierunkach;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБУ” w prawej górnej części w tle liczby „1000”,
– napis „УКРАЇНА” z prawej strony, wzdłuż lewego brzegu prostokąta
z efektem kątowym,
– napis „ОДНАТИCЯЧАГРИВЕНЬ” pod portretem,
– napis „1000ГРИВЕНЬ” wzdłuż prawego brzegu szaty graficznej,
– liczba „1000” wewnątrz cyfr liczby „1000” w lewej dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „НБУ” wzdłuż dolnej krawędzi budynku,
– napis „УКРАЇНА” w falistej linii, z lewej strony powyżej i poniżej budynku,
– liczba „1000” w lewej części powyżej budynku;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym i niebieskim,
– włókna dwukolorowe świecące w kolorach seledynowym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– ozdobny motyw z lewej strony, fragment liczby „1000” w lewej dolnej części i fragment ozdobnego prostokąta z prawej strony świecące w kolorze
czerwonym,
– recto-verso w lewej górnej części świecące w kolorze niebieskim,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
– owalny element z liczbą „1000” pojawiający się na tle budynku, świecący
w kolorze seledynowym,
– fragmenty tła w górnej i dolnej części świecące w kolorze czerwonym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „1000” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu (recto-verso),
– liczba „1000” z prawej strony na tle ozdobnego prostokąta widoczna w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy),
– ozdobny element w prawej górnej części wydrukowany farbą zmieniającą
kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna
optycznie).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa i niebieska w kilku odcieniach, fioletowa,
stronie odwrotna – brązowa, fioletowa, niebieskozielona, różowa.

Wartość
nominalna

1 hrywna

1 hrywna

2 hrywny

Pozycja

1

2

3

B/p

Znak wodny

Rysunek stron

118 x 63

118 x 63

portret Jarosława
Mądrego, cyfra „2”
R/ katedra św. Zofii w Kijowie

R/

A/

brązowa w kilku
odcieniach, zielona,
żółta, szara,
ciemnoróżowa

A/ Jarosław Mądry

niebieska, żółta, różowa,
szara, oliwkowa

niebieska, żółta,
brązowa, różowa

szara, różowa, zielona,
niebieska

zielona w kilku
odcieniach, różowa

Barwy stron

brązowa w kilku
odcieniach, zielona,
żółta, szara,
ciemnoróżowa

portret
A/ Włodzimierz Wielki
Włodzimierza
Wielkiego, symbol
R/ miasto otoczone murem
hrywny

A/ Włodzimierz Wielki
portret
118 x 63
Włodzimierza
Wielkiego, cyfra „1” R/ miasto otoczone murem

Wymiary
w mm

Pozostałe banknoty w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

stopniowo wycofywany
z obiegu

stopniowo wycofywany
z obiegu

stopniowo wycofywany
z obiegu

Uwagi

Ukraina

Wartość
nominalna

1 hrywna

1 hrywna

2 hrywny

2 hrywny

Pozycja

1

2

3

4

B/w

133 x 66

135 x 70

133 x 66

135 x 70

Wymiary
w mm
Rysunek stron

portret Jarosława
Mądrego

brązowa w kilku
odcieniach,
różowofioletowa
brązowa w kilku
odcieniach

A/ Jarosław Mądry

R/ katedra św. Zofii w Kijowie

brązowa w kilku
odcieniach

brązowa,
jasnopomarańczowa

zielona i brązowa
w kilku odcieniach,
niebieska

R/ antyczne ruiny w Chersonezie

trójząb powtarza- A/ Jarosław Mądry
jący się na całej
powierzchni
R/ katedra św. Zofii w Kijowie

portret
Włodzimierza
Wielkiego

zielona w kilku
odcieniach, brązowa,
różowa

oliwkowa, jasnożółta,
niebieska

oliwkowa, jasnożółta,
różowa

Barwy stron

A/ Włodzimierz Wielki

trójząb powtarza- A/ Włodzimierz Wielki
jący się na całej
powierzchni
R/ antyczne ruiny w Chersonezie

Znak wodny

Banknoty wycofane z obiegu

01.10.2020 r.

01.10.2020 r.

01.10.2020 r.

01.10.2020 r.

Data wycofania
z obiegu

30.09.
2023 r.

30.09.
2023 r.

30.09.
2023 r.

30.09.
2023 r.

Termin
wymiany

Uwagi

Ukraina

Wartość
nominalna

5 hrywien

5 hrywien

10 hrywien

10 hrywien

Pozycja

5

6

7

8

B/w

133 x 66

135 x 70

133 x 66

135 x 70

Wymiary
w mm
Rysunek stron

portret Iwana
Mazepy

fioletowoniebieska,
brązowa w kilku
odcieniach, zielona
fioletowa w kilku
odcieniach, brązowa

A/ Iwan Mazepa

R/ Ławra Peczerska w Kijowie

fioletowa, zielononiebieska, żółta

fioletowa, żółta,
zielona, niebieska

niebieska i zielona
w kilku odcieniach,
fioletowa

R/ cerkiew św. Eliasza w Subotowie

trójząb powtarza- A/ Iwan Mazepa
jący się na całej
powierzchni
R/ Ławra Peczerska w Kijowie

portret Bohdana
Chmielnickiego

niebieska i zielona
w kilku odcieniach,
fioletowa

niebieskoszara, jasnofioletowa

ciemnoniebieska,
pomarańczowa, żółta

Barwy stron

A/ Bohdan Chmielnicki

trójząb powtarza- A/ Bohdan Chmielnicki
jący się na całej
powierzchni
R/ cerkiew św. Eliasza w Subotowie

Znak wodny

Banknoty wycofane z obiegu

01.10.2020 r.

01.10.2020 r.

01.10.2020 r.

01.10.2020 r.

Data wycofania
z obiegu

30.09.
2023 r.

30.09.
2023 r.

30.09.
2023 r.

30.09.
2023 r.

Termin
wymiany

Uwagi

Ukraina

Wartość
nominalna

20 hrywien

20 hrywien

50 hrywien

Pozycja

9

10

11

B/w

133 x 66

133 x 66

135 x 70

Wymiary
w mm

portret Mychajła
Hruszewskiego

portret Iwana
Franko

trójząb powtarzający się na całej
powierzchni

Znak wodny

fioletowa w kilku
odcieniach, brązowa,
żółta, niebieska

A/ Mychajło Hruszewski

fioletowa w kilku
odcieniach, żółta,
jasnoczerwona

brązowa w kilku
odcieniach, zielonoszara

R/ gmach opery we Lwowie

R/ budynek Rady Najwyższej Ukrainy

brązowa w kilku
odcieniach, fioletowa,
zielona

brązowa w kilku
odcieniach, żółta,
jasnozielona

R/ gmach opery we Lwowie

A/ Iwan Franko

brązowa w kilku
odcieniach, żółta,
jasnozielona

Barwy stron

A/ Iwan Franko

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

01.10.2020 r.

01.10.2020 r.

01.10.2020 r.

Data wycofania
z obiegu

30.09.
2023 r.

30.09.
2023 r.

30.09.
2023 r.

Termin
wymiany

Uwagi

Ukraina

200 hrywien 133 x 66

13

Wymiary
w mm

100 hrywien 133 x 66

Wartość
nominalna

12

Pozycja

B/w

portret Łesi
Ukrainki

portret Tarasa
Szewczenki

Znak wodny

niebieska, czerwona,
ciemnobrązowa

A/ Łesia Ukrainka

R/

A/

R/

A/

ciemnobrązowa,
jasnobrązowa,
niebieska

brązowa w kilku
odcieniach, zielona,
fioletowa, żółta

R/ katedra św. Zofii w Kijowie

R/ Wieża Bramna zamku w Łucku

zielona i brązowa
w kilku odcieniach,
różowofioletowa

Barwy stron

A/ Taras Szewczenko

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

01.10.2020 r.

01.10.2020 r.

Data wycofania
z obiegu

30.09.
2023 r.

30.09.
2023 r.

Termin
wymiany

Uwagi

Ukraina

M/1

Ukraina
10 kopiejek

Średnica: 16,30 mm
Masa: 1,70 g
Stop: a) brąz aluminiowy
b) s tal pokryta galwanicznie
mosiądzem
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

50 kopiejek

Średnica: 23,00 mm
Masa: 4,20 g
Stop: miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

1 hrywna

Średnica: 26,00 mm
Masa: 6,90 g
Stop: miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: z napisem
„•ОДНА ГРИВНЯ•”
i rokiem emisji
Uwaga: moneta stopniowo wycofywana z obiegu.
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/2

Ukraina
1 hrywna

Średnica: 18,90 mm
Masa: 3,30 g
Stop: stal pokryta niklem
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

2 hrywny

Średnica: 20,20 mm
Masa: 4,00 g
Stop: stal pokryta niklem
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/3

Ukraina
5 hrywien

Średnica: 22,10 mm
Masa: 5,20 g
Stop: stop cynku
z galwanicznym pokryciem
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

10 hrywien

Średnica: 23,50 mm
Masa: 6,40 g
Stop: stop cynku
pokryty galwanicznie niklem
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Wartość
nominalna

25 kopiejek

Pozycja

1

M/w

20,80

Średnica
w mm

2,90

Masa
wg

miedź, cynk,
nikiel

Stop/Próba

Rysunek stron

R/

A/

R/

A/

R/

A/

R/

A/

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji, elementy
na przemian
roślinne
ząbkowane
i gładkie
R/ nominał, elementy roślinne

Obrzeże

Monety wycofane z obiegu

01.10.2020 r.

Data wycofania
z obiegu

30.09.
2023 r.

Termin
wymiany

Uwagi

Ukraina

