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Про сприяння в інформуванні громадськості 
 

 

Шановний Олексію Валерійовичу! 

 

Із 25 жовтня 2019 року Національний банк України вводить в обіг нову 

банкноту номіналом 1000 (одна тисяча) гривень. Це перша банкнота нового 

номіналу, введена в обіг за останні 13 років (востаннє в обіг вводився новий 

номінал у 2006 році – 500 гривень). Банкнота 1000 гривень продовжує дизайн 

нового банкнотного ряду та має потужну систему захисту від підробок.  

З огляду на те, що національна валюта знаходиться в ужитку кожного 

громадянина, інформування про введення в обіг нової банкноти потребує 

потужного комунікаційного супроводження як на національному, так і 

регіональному рівнях.  

Звертаємося до Вас як до Голови Уряду України з проханням сприяти 

інформуванню громадян щодо випуску в обіг нової банкноти.  

У зв’язку з цим просимо про надання Кабінетом Міністрів України 

відповідного доручення Міністерству культури молоді та спорту України, 

обласним державним адміністраціям України, органам виконавчої влади, 

торговельним організаціям, іншим юридичним особам щодо інформування 

громадян України (у тому числі шляхом розміщення інформаційних 

відеороликів як соціальної реклами на центральному та регіональному 

телебаченні, а також у мережі Інтернет та висвітлення державними засобами 

масової інформації у формі теле- і радіопередач) про введення в обіг нової 

банкноти номіналом 1000 гривень. 

Також просимо надати доручення міністерствам соціальної політики, 

освіти і науки України, охорони здоров’я, інфраструктури України, а також 

Пенсійному фонду України, Державній службі зайнятості, ПАТ ‟Укрпошта”, 
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обласним та Київській міській держадміністраціям щодо розповсюдження 

відповідних відеоматеріалів (за можливості) на об’єктах транспорту та 

транспортної інфраструктури, в органах соціального захисту населення, у 

навчальних та лікувальних закладах, у бібліотеках, клубних закладах тощо. 

Для інформування громадськості про нову банкноту, її елементи захисту 

та дизайн Національний банк розробив низку матеріалів, зокрема: 

- тематичний сайт https://1000uah.bank.gov.ua/ (із можливістю завантажити 

набір інфографік та відео щодо дизайну та елементів захисту, з 

мобільним додатком щодо захисних елементів банкнотного ряду гривні); 

- відеоролик про історичний аспект зображення на банкноті. 

Відеоролики у відповідній якості будуть надані за запитом. Контактна особа 

– Валерія Сєлєзєнєва, начальник Управління зв’язків із громадськістю та 

фінансової обізнаності Департамент комунікацій (тел.+380664505466, e-mail: 

valeriia.sieliezienieva@bank.gov.ua). 

Вищезазначені інформаційні матеріали (зокрема відеоматеріали) розміщено 

також на офіційному Інтернет-представництві Національного банку України 

(https://bank.gov.ua). 

      Додаток: Музична довідка на 1 арк.  

 

З повагою 

 

Голова                                                                                               Яків СМОЛІЙ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валерія Сєлєзєнєва 
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