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ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВО В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Анотація. Метою статті є залучення до наукового обігу даних різноманітних джерел, що
свідчать про факти поширення фальшивомонетництва в російських установах виконання покарань на
території України в ХІХ – на початку ХХ ст. Автор робить спробу пояснити причини, що зумовили
можливість продовження ув’язненими фальшивомонетниками своєї злочинної діяльності за ґратами,
уже під час відбування терміну покарання. Методологія дослідження – наукові принципи
об’єктивності, історизму, методи аналізу, синтезу, проблемно-історичний та історико-генетичний
метод. У процесі дослідження використовується теоретико-методологічний апарат, розроблений
В. Орликом та С. Орлик. Наукова новизна. Як свідчать наведені у статті факти, не завжди викриття,
засудження та ув’язнення за фальшивомонетництво ставало чинником припинення протизаконної
діяльності осіб. Траплялися випадки, коли злочинці продовжували ремесло навіть за стінами в’язниць.
Суворий режим утримання та обмеження, що побутував у пенітенціарних установах, не сприяв
налагодженню скільки-небудь значних масштабів фальшування грошей. Відомі лише спорадичні,
поодинокі випадки виготовлення фальшивих монет за зразками російсько-польських і російських срібних
номіналів із використанням саморобних ливарних форм і свинцю.
Висновки. У всіх випадках виготовлення підробок стало можливим за сприяння, а часом і активної
співучасті наглядачів пенітенціарних установ. Останні не лише забезпечували прикриття діяльності
фальшивомонетників на території в’язниць, але й постачали їм матеріали для виробництва підробок.
При цьому, головною мотивацією для тюремників було отримання фінансової вигоди від збуту
підроблених грошей. Поза тим, обсяги фальшування та суми потенційних і реальних збитків, завданих
фальсифікаторами фінансовим інтересам держави, непорівнянні з особистими негативними
наслідками для фальшивомонетників та їхніх покровителів із персоналу місць ув’язнення. Автор
висловлює припущення, що поширення серед монетних фальшивок на Правобережній Україні в першій
половині ХІХ ст. монет саме Царства Польського, зокрема номіналом 2 злотих/30 копійок, пояснюється
поширеністю цих монетних типів у грошовому обігу на територіях Волині, Поділля та Київщини.
Вочевидь, що залучені до науковоно обігу факти щодо викриття діяльності фальшивомонетників у
пенітенціарних установах на території українських губерній Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.
є не повними, а сама проблема потребує подальших досліджень.
Ключові слова: Волинь, пенітенціарні установи, Правобережна Україна, Російська імперія,
фальшиві гроші, фальшивомонетники.

COUNTERFEITING IN PENITENTIAL INSTITUTIONS
OF THE RUSSIAN EMPIRE IN UKRAINE (XIX - EARLY XX CENTURY)
Abstract. The purpose of the article is to involve the scientific circulation of data from various sources
that indicate the spread of counterfeiting in Russian penitentiaries in Ukraine in the XIX - early XX centuries. The
author tries to explain the reasons that led to the possibility of imprisoned counterfeiters to continue their
criminal activities behind bars, already while serving their sentences. Research methodology – scientific
principles of objectivity, historicism, methods of analysis, synthesis, problem-historical and historical-genetic
method. There are a theoretical and methodological apparatus developed by V. Orlyk and S. Orlyk. Scientific
novelty. According to the facts set out in the article, exposure, conviction and imprisonment for falsification of
facts were not always a factor in stopping the illegal activities of these persons. There were cases when criminals
continued to practice this craft even outside the prison walls. The strict detention regime and restrictions existed
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in penitentiaries did not contribute to the establishment of any significant scale of counterfeiting. We know only
sporadic, isolated cases of making counterfeit coins on the samples of Russian-Polish and Russian silver
denominations using homemade moulds and lead. Conclusions. In all cases, the production of counterfeits
became possible with the assistance and sometimes with the active participation of penitentiary supervisors. The
latter not only covered up the activities of counterfeiters in prisons but also supplied them with materials for the
production of counterfeits. At the same time, the main motivation for the prisoners was to receive financial
benefits from the sale of counterfeit money. Besides, the amount of counterfeiting and the amount of potential and
actual damage caused by counterfeiters to the financial interests of the state do not compare with the personal
negative consequences for counterfeiters and their patrons of prison staff. The author suggests that the spread of
coin counterfeits in the Right Bank Ukraine in the first half of the nineteenth century. It is the coins of the
Kingdom of Poland, in particular, the denomination of 2 zlotys / 30 kopecks, that are explained by the prevalence
of these coin types in money circulation in the territories of Volhynia, Podillya and Kyiv Region. It is obvious that
the facts concerning the exposure of counterfeiters in penitentiary institutions on the territory of the Ukrainian
provinces of the Russian Empire in the XIX - early XX centuries are involved in scientific circulation are far from
complete, and the problem itself needs further research.
Keywords: Volyn, penitentiary institutions, Right-Bank Ukraine, Russian Empire, counterfeit money,
counterfeiters.

Постановка проблеми. З часу з'яви грошей як еквіваленту вартості товарів і послуг та
засобу платежів підроблення їх з метою отримання незаконного прибутку стало важливою
проблемою для будь-якої держави1. Охочі заробити таким девіантним способом були
людьми різних професій2 та національностей3. У новий історичний період (ХІХ – початок
ХХ ст.) досить часто траплялося, що, будучи ув’язненими за це незаконне, злочинне ремесло,
фальшивомонетники не припиняли свою діяльність навіть у пенетенціариних установах. Це
практично завжди відбувалося під боком у наглядачів, а часто і з відома та за прямого
сприяння персоналу в’язниць і каторг. Питання про те, яким саме чином зловмисникам
вдавалося виготовляти підробки грошей, перебуваючи за ґратами, і з'ясуємо в цій статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про важливість дослідження проблеми
фальшивомонетництва в добу Середньовіччя, на прикладі нумізматики цього історичного
періоду цілком справедливо писав В. Коцур4. Аналізуючи політику російської імперської
влади з протидії підробці грошових знаків наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., учений, серед
іншого, торкався й питань засудження та ув’язнення осіб, викритих у
фальшивомонетництві, як одного з механізмів боротьби з цим видом економічної
злочинності5. Серед перших, хто ще в кінці ХІХ ст. визнавав важливість і необхідність
наукового вивчення грошових фальсифікатів,були київські нумізмати В. Сокольський6 та
В. Данилевич7. Поза тим, комплексної, узагальнювальної праці, присвяченої історії
фальшивомонетництва в Україні в імперську добу, ще й понині у вітчизняній історіографії
немає. Це зовсім не означає відсутності сучасних досліджень, автори яких робили та роблять
спроби вивчення окремих аспектів проблеми фальсифікації грошей. Окреслені питання були
предметом вивчення в статтях і книгах українських,білоруськихі російських дослідників
С. Орлик8, Я. Адріанова9, І. Колобової10, І. Рязанцевої11. Технологічні аспекти виготовлення

Бойко-Гагарин А. С. Фальшивомонетничество в Центральной и Восточной Европе в эпоху
Средневековья и раннего Нового времени. Киев: Украинская конфедерация журналистов, 2017. 560 с.
2 Бойко-Гагарін А. С. Професійна приналежність фальшивомонетників в сер. ХІХ – поч. ХХ ст. Часопис
української історії. Вип. 41. Київ, 2020. С. 69-77.
3 Бойко-Гагарін А. С. Національна приналежність фальшивомонетників в сер. ХІХ – поч. ХХ ст. в
Російській імперії. Соціум. Документ. Комунікація. Спецвипуск. № 8/2. Переяслав-Хмельницький,
2020. С. 14-29.
4 Коцур В. П. Актуальні напрямки та організаційні засади сучасних досліджень середньовічної
нумізматики в Україні. Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 33.
Переяслав-Хмельницький, 2013. С. 3-8.
5 Коцур В. П., & Бойко-Гагарін А. С. Державна політика протидії фальшивомонетництву в Російській
імперії у кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Universum Historiae et Archeologiae. Vol. 2 (27). Issue 2. Дніпро, 2019. C.
108-124.
6 Сокольский В. О нарушениях уставов монетных. Историко-юридическое исследование. Киев:
Университетская типография, 1873. 210 с.
7 Данилевич В. Е. Случайные заметки в области новейшей русской нумизматики. Юрьев: Тип. К.
Маттисена в Юрьеве, 1898. C. 1-2.
8 Орлик С. В., & Бойко-Гагарін А. С. Фальшивомонетництво в Україні в роки Першої світової війни.
Український нумізматичний щорічник. Переяслав-Хмельницький, 2017. № 1. С. 143-164. Ёё же.
1
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підробок монет12, зразки фальсифікатів із фондів музеїв13, «регіональні особливості»
фальшування грошей14 досліджував автор цієї статті.
Наразі у вітчизняній та зарубіжній історіографії вивчені найрізноманітніші аспекти
проблеми фальшування грошей. Серед них: технології виготовлення підробок, їх типологія
та топографія знахідок фальшивок. У науковий обіг вводяться предмети з музейних
колекцій, робляться спроби створення соціального портрету фальшивомонетника.
У контексті фальшування грошових знаків досліджується аспект організації державамисуперниками одна проти одної фінансових диверсій. Популярним напрямком досліджень є
вивчення систем протидії держав цьому виду злочинів. На такому тлі досі малодослідженим
залишався цікавий та специфічний аспект проблеми, зокрема діяльність із підроблення
грошових знаків, що здійснювалася ув’язненими фальшивомонетниками безпосередньо в
пенітенціарних установах Російської імперії.
Метою статті є залучення до наукового обігу даних різноманітних джерел, що свідчать
про факти поширення фальшивомонетництва в російських установах виконання покарань,
передусім на території України в ХІХ – на початку ХХ ст. Зроблено спробу пояснити причини,
що уможливили продовження ув’язненими фальшивомонетниками своєї злочинної
діяльності за ґратами під час відбування терміну покарання. У статті використано
теоретико-методологічний апарат, розроблений В. Орликом та С. Орлик15.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із гучних викриттів
фальшивомонетників у першій половині ХІХ ст. стала «справа Ігнація Цейзика» – відомого
скульптора, який втілив свої неабиякі професійні уміння та навички у справу підроблення
асигнацій. Основні матеріали розслідування в цій кримінальній справі зберігаються в
Національному історичному архіві Республіки Білорусь16. Ці документи свідчать не лише про
масштаби фальшування паперових асигнацій, організованого в різних містах Російської
імперії приблизно з 1804 р., але й про поширення інших підробок – російських асигнацій,
виготовлених за наказом Наполеона Бонапарта в 1810-1812 рр.17 У 1814 р.
фальшивомонетник із Гродненщини І. Цейзик був заарештований, а наступного року
засуджений до довічної каторги на Нерчинських копальнях. Засланий у Тобольськ
каторжанин і тут продовжив підробляти гроші навіть у стінах своєї камери18.
Российские фальшивые кредитные билеты в Галиции в годы Первой мировой войны. Банкаускі
Веснік. № 2. Минск, 2018. С. 51-54.
9 Адрианов Я. Фальшивые монеты трех последних столетий в жизни и в нумизматике. Российская
империя. РСФСР. СССР. Альбом-Каталог. Пермь, 2016.
10 Колабава І. Н. Скарбы фальшываманетчыкау са зборау нумізматычнага кабінета Беларусскага
дзяржаунага універсітэта. Крыніцазнауства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Выпуск 4.
Мінск: БДУ, 2008. С. 55-59. Колобова И. Н. О подделке «российско-польской» монеты Варшавского
монетного двора. Studia I Materialy «Forum Numizmatyczne, Pieniadz I Mennice». № 1. Bialystok, 2016. S.
94-96.
11 Рязанцева І. М. Боротьба з фальшивомонетництвом в українських землях у складі Російської імперії
середини XVIII – кінція XIX ст. Право і безпека. № 3 (40). Харків, 2011. С. 37.
12 Бойко-Гагарин А. С. Половина матрицы фальшивомонетчика для подделки рубля Николая ІІ
Романова. Банковский вестник. № 12 (653). Минск, 2017 С. 57-68.
13 Бойко-Гагарин А. С. Подделки денежных знаков ХІХ-ХХ века в собрании Национального
исторического музея Республики Беларусь. Банковский вестник. № 12 (677). Минск: Национальный
банк Республики Беларусь, 2019. С. 53-55.
14 Бойко-Гагарин А. С. Фальсификация монет и банкнот в Польше до 1917 года по материалам
украинской газетной периодики. Studia I Materialy «Forum Numizmatyczne, Pieniadz I Mennice». № 1.
Bialystok, 2016. S. 103-109. Бойко-Гагарин А. С., Корпусова И. В., & Янов Д. М. Некоторые особенности
обращения османских юзлуков на территории княжества Валахия в 1810-1811 гг. Стародавнє
Причорномор’я. Вип. ХIІ. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. С. 5769
15 Орлик В. М., Орлик С. В. Теоретико-методологічні та джерелознавчі проблеми економічної історії
України. Універсум історії та археології. 2019. Том. 2 (27) Вип 2. Дніпро. С. 5-27.
16 Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). Ф. 76. Оп. 2. . 390, 391.
17 Космылев В. С. Дело И. Ю. Цейзика (к вопросу о подделке российских ассигнаций в Белоруссии начала
ХІХ в.). Тезисы докладов и сообщений. Всероссийская нумизматическая конференция. Вологда, 1821 мая 1993 г. Вологда: ЛиС, 1993. С. 72-73.
18 Грималаускайте Д. Локализация места производства фальшивых ассигнаций И. Цейзика (1779-1860)
и некоторые аспекты их распространения. Materialy z VIII Miedzynarodowej Konferencji
Numizmatycznej. Pieniadz-capital-praca-wspolne dziedzictwo Europy-Bialorus-Litwa-Lotwa-Polska-RosjaSlowacja-Ukraina. Bialystok-Augustow 18-21 wrzwsnia 2008. Warszawa, 2008. S. 204-205; Колобова И.
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Поряд із фальшуванням монет, що трактувалося як результат недбалого нагляду за
арештантами у вязницях, відомі випадки, коли в’язні пенітенціарних установ виготовляли й
інші підробки. Наприклад, 18 травня 1827 р. зясувалося, що в Київському тюремному замку
арештанти робили фальшиві печатки19.
Утворене 1815 р. Царство Польське мало доволі широку автономію, зокрема й у
карбуванні монет подвійного номіналу – у російських рублях і копійках та польських злотих
і грошах20. Унаслідок цього в другій чверті ХІХ ст. значну частину монетної маси на теренах
Київської, Подільської та Волинської губерній становить саме російсько-польська монета.
Фальштвомонетники відреагували досить швидко, обираючи за зразок для підробки саме
монети, викарбувані для Польщі. Так, у березні 1837 р. комендант тюремного замку
Житомира в рапорті Київському, Подільському та Волинському генерал-губернатору
повідомляв про виявлення факту виготовлення в цій в’язниці фальшивих російськопольських 2-злотових (30-копієчних) монет. Викритий в цьому злочині арештант Яков
Волковський на вимогу наглядачів добровільно видав форму для відливання монет і готові
фальшивки-двозлотівки. Під час слідства Я. Волковський показав, що підроблення монет він
налагодив спільно з іншим арештантом – засудженим за виготовлення фальшивих монет
Миколою Леонтьєвим. Обох фальшивомонетній справі навчив Мартин Сойченко,
засуджений за підроблення польських 5-злотових монет. Як видно з показів, пластини для
виготовлення форми зловмисники здобули, відламавши пічну кришку у флігелі тюремного
двору, а необхідні свинець і ртуть принесла до в’язниці дружина Я. Волковського – Анель. Як
сировину для відливання фальшивок арештанти використали свинцеві ґудзики з кафтану
іншого в’язня – Мітона, а оригінальний двохзлотовик для копіювання випросили в
арештанта Станіслава Гурлова. Відливали підробки в кімнаті поряд із лазнею тюремного
замку, де для досягнення температури плавлення свинцю зловмисники роздували
розжарене вугілля, залишаючись при цьому непоміченими. У такий спосіб
фальшивомонетникам вдалося виготовити 6 двузлотових монет, 5 із яких вони розміняли
через пересильних арештантів. Попри це, адміністрація в'язниці та інші арештанти
стверджували, що отримати необхідні для виготовлення фальшивих монет матеріали
неможливо через суворий контроль відвідувачів і постійні обшуки ув’язнених. До того ж, за
словами свідків, Я. Волковський та М. Сойченко останнім часом не топили лазню, де за
їхньою версією і відбувалося виготовлення монет, хоча кришка печі у флігелі тюремного
двору насправді виявилася відламаною. Усе ж згодом слідство встановило, що виготовлення
фальшивих монет у в’язниці Житомира стало можливим через змову арештантів із
наглядачем Свідерським, який сприяв фальшивомонетникам, постачаючи матеріали для
їхнього злочинного ремесла21.
16 червня 1837 р. фальшиві свинцеві польські 2 злотих було виявлено в арештанта
Ямпільської вʼязниці Степана Резанова. За його словами, монету-підробку той отримав від
торговця Хаїма, корчма якого розташовувалася за 5 верст від Бердичева22. 10 червня 1846 р.
олов’яну форму для відливання фальшивих 30-копієчних (2-злотових) монет було виявлено
під час етапування арештанта громадянського відомства Йосипа Теслі з Переяслава до
Черкас. Вʼязень приховував її в засохлій буханці хліба, що знаходилася в торбині з його
нехитрими арештантськими пожитками23. Наведені приклади свідчать, що випадки
фальшування монет Царства Польського арештантами пенітенціарних установ Волині та
Наддніпрянщини в другій чверті ХІХ ст. були не такою вже й рідкістю. Вибір для копіювання
саме цього монетного типу пояснювався його поширеністю в грошовому обігу
Правобережної України в окреслений хронологічний період.
Окрім виготовлення фальшивок арештантами з власної ініціативи або ж за умови
схиляння вʼязнів до цього заняття персоналом вʼязниць, відомі й інші випадки кооперації
Изготовление российских фальшивых монет и кредитных билетов на территории Беларуси (XVIIIXIX вв.). Materialy VII Miedzynarodowej konferencji numizmatycznej «Psucie pieniadza w Europie
Srodkowo-Wschodniej od antyku czasy wspolczesne» (7-10 wrzesnia 2006, Bialystok-Augustow).
Warszawa, 2006. С. 147-151.
19 Державний архів м. Києва. (далі – ДАК). Ф. 320. Оп. 1. Спр. 257. Арк. 2.
20 Шуст Р. М. Нумізматика. Історія грошового обігу та монетної справи в Україні. Навч. пос. 2-ге вид.
Київ: Знання, 2009. С. 200-201.
21 Центральний державний історичний архів України в Києві (далі – ЦДІАУК). Ф. 442. Оп. 146. Спр. 99.
Арк. 8-24.
22 Там само. Спр. 288. Арк. 2-2 зв.
23 Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). Ф. 896. Оп. 1. Спр. 125. Арк. 3.
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між увʼязненими фальшивомонетниками. Інколи така співпраця набувала форм попередньої
змови щодо продовження злочинної діяльності після відбування терміну покарання.
14 серпня 1858 р. в Острозі Волинської губернії спіймали шотландського підданого Йогана
Шмідта (або Сміта), який назвався уродженцем Варшави Йосипом Аварським. Проти нього
свідчив ув’язнений в Острозькому тюремному замку за збут підроблених банкнот арештант
Михаїл Кац. За версією останнього, той, уже перебуваючи у вʼязниці, дізнався, що Й. Шмідт
мав намір, опинившись на волі, заробляти собі на життя збутом фальшивих грошей24.
Проте не завжди увʼязнені за фальшивомонетництво злочинці мирно сусідили в одній
камері, особливо коли вони були засуджені судом чи проходили фігурантами слідства в
одній справі. Про один такий випадок дізнаємося зі шпальт одеської газети «Правда» за
1878 р.: «[…]«Голосу» пишуть із Симбірська (тепер Ульяновськ – Авт.), що в слідчій камері
в’язниці симбірський міщанин Сергій Хазов, засуджений окружним судом за підроблення
монети до заслання на каторжні роботи, зарізав свого спільника, також симбірського
міщанина Федора Голубова. Хазов пояснив, що скоїв цей злочин через злобу на покійного,
який вчинив наклеп на нього щодо підроблення та збут фальшивої монети[…]»25.
Зазвичай умови перебування арештантів у в’язницях не сприяли налагодженню
виготовлення фальшивих монет, як і будь-чого іншого недозволеного правилами для
увʼязнених. Необхідні для цього матеріали та інструменти були недоступними, а самостійне
виготовлення їх було не менш проблематичним. Наведені вище факти виготовлення
фальшивих монет зловмисниками у вʼязницях українських губерній все ж свідчать про
можливість здобуття деяких матеріалів для створення підробок. Наприклад, того ж гіпсу та
свинцю для виготовлення ливарних форм і відливання свинцевих підробок. Поза тим,
застосовувати технології «посріблення», отримувати обладнання для плавлення металів за
високої температури, спеціальні інструменти для оброблення заготовок було практично
неможливо без допомоги «з волі». 1 липня 1907 р. під час проведення обшуку камери № 2
вʼязниці Верхньодніпровська в підсудного Федора Сироти наглядачі виявили фальшиву
монету номіналом 20 копійок, гіпс та напилки. Підозра щодо виготовлення фальшивих
монет на території в’язниці виникла після того, як один із наглядачів знайшов таку ж
розламану навпіл підробку в тюремному дворі. Слідством було встановлено, що матеріали
та всі необхідні інструменти ув’язненому Ф. Сироті надав наглядач Антонов. На його користь
за весь час незаконної діяльності фальшивомонетник безпосередньо в камері виготовив
підробних 10-ти, 15-ти та 20-копієчних монет на загальну суму понад 50 рублів, за що
отримав винагороду – горілку та тютюн26.
Нестримне бажання до продовження злочинного ремесла навіть під час перебування у
вʼязниці переслідувало не лише, так би мовити, «вітчизняних фальшивомонетників», але і
їхніх закордонних «колег». Про це, зокрема, писали київські газети на початку ХХ ст. Газета
«Южная Копейка» у числі від 17 грудня 1910 р. інформувала своїх читачів про цікавий факт
виготовлення фальшивих грошей арештантами в’язниці в далекому північноафриканському
Алжирі. Із допису дізнаємося про цікаві деталі: «З Алжиру телеграфують до Парижу:
відкрито фабрику фальшивих монет, яка функціонувала в дуже неординарних умовах. Два
арештанти, які хотіли втекти й мали потребу в грошах, відкрили фабрику фальшивих монет
у вʼязниці. Вони дістали частину інструментів у вʼязниці, а частину – невідь-де. Срібні монети
вони виготовляли з олов’яних ґудзиків, які цупили в доглядачів, золоті монети робили з
жовтих ґудзиків. Фабрика функціонувала вночі. Її випадково виявили під час обходу
вʼязниці. Винні зізналися, але не викрили інших спільників. Припускають, що вони вже
виготовили […] суттєву суму грошей»27.
Проте не всі засуджені за фальшування грошей «майстри ливарної справи»
продовжували цю незаконну діяльність, знаходячись у в’язниці. Наприклад, засуджений у
1913 р. Фома Капелько просив коменданта в’язниці Павлограда Катеринославської губернії:
«[…] знаючи ремесло ковальське та слюсарське, роблю на англійський фасон ліжка, сокири,
тачанки, лінійки, брички, а тому припадаю до ніг Ваших […] зачислити мене в майстерню, з
мене не можливо нічого дурного статись, під цим підписуюсь»28.
Висновки. Як свідчать наведені в статті факти, не завжди викриття, засудження та
ув’язнення за фальшивомонетництво ставало чинником припинення такої протизаконної
Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО). Ф. 132. Опис 2. Спр. 684. Арк. 19.
«Голосу» пишут из Симбирска. Правда. № 32. 8 (20) февраля. Одесса, 1878. С. 5.
26 Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). Ф. 113. Оп. 2. Спр. 88. Арк. 3-3 зв.
27 Фабрика фальшивых монет в тюрьме. Южная Копейка. № 19. Пятница, 17 декабря. Киев, 1910. С. 3.
28
ДАДО. Ф. 113. Оп. 1. Спр. 158а. Арк. 56.
24
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діяльності. Траплялися випадки, коли злочинці продовжували заняття цим ремеслом навіть
за стінами в’язниць. Суворий режим утримання та обмеження, що був у пенітенціарних
установах, не сприяв налагодженню скільки-небудь значних масштабів фальшування
грошей. Відомі лише спорадичні, поодинокі випадки виготовлення фальшивих монет за
зразками російсько-польських і російських срібних номіналів із використанням саморобних
ливарних форм і свинцю. У всіх випадках виготовлення підробок стало можливим за
сприяння, а часом і активної співучасті наглядачів пенітенціарних установ, які не лише
забезпечували прикриття діяльності фальшивомонетників на території в’язниць, але й
постачали їм матеріали для виробництва підробок. При цьому, головною мотивацією для
тюремників було отримання фінансової вигоди від збуту підроблених грошей. Поза тим,
обсяги фальшування та суми потенційних і реальних збитків, завданих фальсифікаторами
фінансовим інтересам держави, непорівнянні з особистими негативними наслідками для
фальшивомонетників та їхніх покровителів із персоналу місць ув’язнення.
Припускаємо, що поширення серед монетних фальшивок на Правобережній Україні в
першій половині ХІХ ст. саме монет Царства Польського, зокрема номіналом 2 злотих/30
копійок, пояснюється розповсюдженістю цих монетних типів у грошовому обігу на
територіях Волині, Поділля та Київщини.
Очевидно,що залучені нами до науковоно обігу факти щодо викриття діяльності
фальшивомонетників у пенітенціарних установах на території українських губерній
Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. є не повними, а сама проблема потребує
подальших досліджень.
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