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Ситуація з фальшуванням грошей в Австрійській та Австро-Угорській імперії мала свої особливості. 

Поширені в імперії обігові монети також стають прототипами для фальсифікації, що зафіксовані в 

джерелах історичної Галичини та Буковини. Наявність в Австрійській імперії в першій чв. ХІХ ст. 

популярності російських грошей, спричинила фальшування також і їх. Через монетний дефіцит в Австрії, 

російські рублі займали все сильніші позиції та частіше підроблялась. Серед монет австрійської валюти 

першими в якості прототипу фальшування було використано популярні гульдени, але більшого обсягу 

фальшування зазнали розмінні дрібні 10 та 20 крейцерів. У 1860-ті рр. в якості прототипів для фальшування 

населенням Австро-Угорщини були використані також американські долари, швейцарські франки, іспанські 

сантими, італійські ліри та румунські леї. Нову хвилю посилення впливу російських грошей у Буковині спричинив 

вихід з Німецького монетного союзу у 1866 р. З проведенням грошової реформи у 1892 р. та запровадженню 

кронової золотої монети, тенденції у фальшуванні змінились. Хоча ще у 1892 р. затримано фальшувальників 

дореформених зразків. Грошова реформа в Австро-Угорщині викликала і застосування шахраями такого роду 

обману довірливого населення, як видання старих монет за нові. Лінійку найпопулярніших підробок кін. ХІХ ст. 

знаходимо в матеріалах судових справ Галичини та Буковини, найпопулярнішими з яких були 20 гелерів, 5 та 1 

корона. Часті випадки затримання фальсифікатів безпосередньо у м. Чернівцях та Львові дають змогу 

припустити про наявність в цих містах центрів фальшування. Для проведення офіційної державної експертизи 

виявлених підозрілих монет Міністерством фінансів Австро-Угорщини було запроваджено процедуру 

перевірки грошей на головному монетному дворі у Відні. Маючи стабільний курс та високу якість австрійські 

гроші також були заманливими для фальшивомонетників за кордоном. Нами виявлено свідчення про факти 

підробки австро-угорських банкоцетлів, виготовлені в Лондоні та Царстві Польському. Технологічною 

відмінністю виготовлення підробок в Австро-Угорській та Російській імперіях є виготовлення фальшивих 

корон із сплаву «Британія», що подібний до срібла. Даних щодо фальшування золотих обігових монет 10 та 20 

корон ми не знаходимо, дослідникам відомі лише підробки 4 дукатів. Перша Світова війна докорінно змінила 

основні принципи грошового обігу, спричинивши до підробки головним чином монет з дорогоцінного металу. 

Так у ході війни вперше з’явились підробки золотих та дуже цінних 100 корон. Для підриву балансу у грошовій 

системі Російської імперії та окупованої нею території Галичини Австро-Угорщина вдалась до виготовлення 

та ввезення великих партій підроблених кредитних білетів 10 рублевого номіналу. 

Ключові слова: грошовий обіг, Австро-Угорщина, Буковина, Галичина, фальшування грошей, архівні 

джерела, музейні колекції, періодична преса Галичини, грошова реформа 1892 року, Перша Світова війна. 

 
Постановка проблеми. Фальшування грошей у 

всі часи приваблювало любителів легкого заробітку 

та авантюристів всіх національностей, соціальних 

верств та професій. Історія грошового обігу в Україні 

за часів перебування у складі Австро-Угорської 

імперії вивчена досить спорадично, спільні та 

відмінні риси від інших регіонів колишньої монархії 

Габсбургів також не встановлено. Питання 

фальшування грошей: основні використані 

прототипи, центри фальшування та збуту, 

особливості державної політики протидії підробці 

висвітлені не достатньо повно. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фальшування грошей на території Галичини, 

Буковини та Закарпаття бере свої початки ще до 

утворення Австро-Угорщини. Фальшиві монети 

банату Северин опубліковані професором  

В. Орликом [Orlyk, 2016; Орлик, 2015], вченим також 

особливості оподаткування селян в Галичині [Орлик, 

2007]. Фальшиві монети по прототипу денаріїв та 

квартингів XIV-XV століть вивчались Я. Гункою 

[Hunka, 2013] та М. Будай [Budaj, 2014]. Підробки 

монет за прототипом карбованих у королівстві 

Угорському вивчались І. Прохненко [Прохненко, 

Жиленко, 2016], спираючись на результати 

археологічних пошуків в регіоні. Спільно з  

М. Жиленко дослідником вивчено підробні монети, 

знайдені у замках Нялаб [Прохненко, 2016] та 

Середнянський [Прохненко, Жиленко, 2017]. 

Загальну історію фальшування угорських монет доби 

Середньовіччя та раннього Нового часу, знайдених в 

Україні, опубліковано у монографії А. Бойко-

Гагаріна [Бойко-Гагарин, 2017]. Дослідником також 

опубліковано фальсифікати за прототипами окремих 

типів угорських монет: талеру зразка 1580 року 

[Бойко-Гагарин, 2015], 3 та 15 крейцерових монет 

часу правління Леопольда І Габсбурга [Boiko-

Gagarin, 2013]. Щодо монет Австро-Угорщини 
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дослідником вивчено та опубліковано інструментарії 

фальшивомонетників [Бойко-Гагарін, 2020-a] та 

особливості лінгвістичної термінології щодо них в 

архівних документах та публікаціях газет [Бойко-

Гагарін, 2020-b]. Спільно із c. Орлик досліджено 

особливості фальшування грошей під час Першої 

Світової війни, акцентуючи увагу також на території 

окупованої російськими військами Галичині [Орлик, 

Бойко-Гагарін, 2017]. Вагомий внесок у вивчення 

історії грошового обігу Буковини, в тому числі в часи 

перебування у складі Австро-Угорщини здійснено 

українським вченим О. Огуєм [Огуй, 2004-a, Огуй, 

2004-c]. Окремі фальшиві монети опубліковано 

З. Шустеком та Я. Тірпак [Sustek, Tirpak, 2017]. 

Метою статті ми бачимо висвітлити історію 

фальшування грошей на території України, що 

входила до складу Австро-Угорської імперії, 

спираючись на дані фондів державних історичних 

архівів, публікацій в періодичній пресі Буковини та 

Галичини. В дослідженні ми також маємо на меті 

встановити основні центри фальшування австро-

угорських монет, а також висвітлити основні 

особливості цього процесу. 

Виклад основного матеріалу. Внаслідок 

австрійсько-французького протистояння та диверсії 

Наполеона І шляхом фальшування австрійських 

банкоцетлів, ринок Буковини і Галичини наводнили 

підроблені гроші [Огуй, 2004-b, c. 60]. Найбільш 

ранню згадку про виявлення фальшивих грошей за 

прототипом австрійських знаходимо у справі цигана 

Івана Цопоя, затриманого 1818 р. у м. Кишиневі із 

фальшивими австрійськими 20 крейцеровими (кр.) 

монетами т.зв. «цванцигерами» [ANRM, ф. 38, оп. 1, 

спр. 54, арк. 1]. 

Згідно досліджень відомого вченого О. Огуя, 

фінансова криза у Австрійській імперії призвела до 

нестачі готівкових грошей у віддалених регіонах 

імперії, зокрема у Буковині. Тому урядом від 

20 грудня 1823 р. було відмінено заборону на вільний 

обіг іноземних монет із дорогоцінних металів. В той 

час у Російській імперії з відновленням після війни 

зросла кількість товарного виробництва, скоротилась 

надлишкова маса паперових грошей, стабілізувався 

їх курс, збільшився обсяг карбування срібних та 

золотих монет. Ці позитивні для російської 

економіки процеси, дозвіл на вивіз монети за кордон 

Російської імперії, а також відміна Австрією 

мораторію на обіг іноземних монет по всій території 

Австрійської імперії призвели до стрімкого 

проникнення на територію Буковини та Галичини 

російської монети та асигнацій. Відповідно, – 

популярна на грошовому ринку монета стала 

використовуватись як прототип для фальсифікації. У 

фондах Державного архіву Чернівецької області 

Олександром Дмитровичем виявлені свідчення про 

викриття у 1827 р. на Поділлі Василя Чернишова та 

Даниїла Виноградова, що виготовляли та збували 25 

та 50 руб. російські асигнації [ANRM, ф. 38, оп. 1, 

спр. 54, арк. 1]. Збереглись свідчення про діяльність 

кам’янчан Жебицького та Квасинської, які 

підробляли та поширювали на Поділлі фальшиві як 

російські, так і австрійські гроші [Огуй, 2004-b, c. 

60]. Нами також зафіксовано випадкову приватну 

знахідку тогочасної підробки російського рубля 

зразка 1822 р., що був виявлений місцевим 

мешканцем c. Берлин, Бродівського р-ну Львівській 

обл. (Рис. 1). 

Кількість паперових грошей в обігу Галичини та 

Буковини збільшувалась, що поступово призвело до 

побутування на цій території підроблених не лише 

російських, а і австрійських банкоцетлів. Так, у 1828 

р. було затримано фальшивомонетників у м. Ясси – 

Грігоре Аргінтаря та Константіна Іфтіма, на 

незаконну діяльність яких доніс житель м. Чернівці 

Йосиф Амстер, отримавши за допомогу владі 

винагороду у розмірі 30 флоринів конвенційної 

монети [Огуй, 2004-c, c. 60].  

У серпні 1836 р. у Галичині було заарештовано 

єврея Мозеса Штрумпфа з підозрою на те, що саме 

він є розшукуваним Моїсеєм Вольфом Зекхеймом, 

звинуваченим у підробці польських касових білетів, 

який видавав себе за підданого Австрійської імперії. 

Довівши факт використання однією і тією самою 

особою різних імен, судом м. Львова було вирішено 

передати його у Царство Польське у м. Варшаву, про 

що було повідомлено головного директора Комісії 

фінансів та юстиції Російської імперії [AGAD. z. 191. 

sygn. 7695. str. 122]. Також, у липні того ж року у 

м. Львові затримано єврея Файвеля Ківу Граєвського, 

звинуваченого у виготовленні російських асигнацій, 

австрійським урядом було вирішено передати його до 

Росії, відправивши під конвоєм до прикордонного 

м. Томашів (нині м. Томашів-Мазовецький у 

Лодзинському воєводстві у Польщі – автор). Також 

було виявлено, що в Галичині був ув’язнений 

спільник Мозеса Штрумфа (для конспірації 

використовував ім’я Вольф Сангенм) – Сімон Самуїл 

Гельдман, який є тією самою особою, що 

використовує також ім’я Фельвель Ківа Граєвський, 

якого також необхідно екстрадувати до Росії.  

Це свідчить про наявність в Австрійській імперії в 

першій чв. ХІХ ст. популярності російської монети, 

яка також часто ставала прототипом для 

фальсифікації. Збільшення кількості паперових 

грошей в обігу сприяли також зменшення кількості 

карбування монет за часів правління імператора 

Фердинанда І (1835 – 1848), а також заборона Росією 

у 1838 р. вивезення грошей за межі через підготовку 

до чергової грошової реформи. О. Огуй називає цей 

процес причиною збільшення кількості випадків 

вибору в якості зразка для фальсифікації 

австрійських паперових грошей на противагу 

російським кредитним білетам чи монетам. Саме у 

підробці паперових австрійських кредитних грошей 

середнього номіналу було запідозрено заліщицького 

поміщика Петра Бруницького. Фальшиві гроші 

дрібних номіналів постійно виявляли працівники 

міського магістрату м. Чернівців, поліція 

підозрювала локалізацію незаконного виготовлення в 

районі самого міста та в м. Садгорі.  

14 липня 1843 р. до керівництва Херсонського 

митного округу надходить копія повідомлення 

дійсного статського радника графа Медема, що 

перебував з особливим дорученням у м. Відні про 

підозру проти євреїв Ігнатія Вейме та Моріца 

Гольдштейна щодонаявності у них фальшивих 
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російських асигнацій, які потенційно вони могли 

завозити через портові міста, або Царство Польське, 

про що додатково повідомлено князя Варшавського 

та російського консула у м. Броди [ДАХО, ф. 7, оп. 2, 

спр. 43, арк. 4–4 зв]. 

7 липня 1848 р. у Володимирському міському 

магістраті заслухали отриманий від губернатора 

Галичини припис про підозру на виготовлення у 

м. Бродах євреєм Шесею Козелом (родом із 

м. Ніжина та проживаючим у м. Луцьку) 

фальсифікатів російських асигнацій [ДАВО, ф. 368, 

оп. 1, спр. 86., арк. 11–11 зв]. 

Досліджуючи матеріали Державного архіву 

Хмельницької області, вченим О. Огуєм також 

виявлено цікавий факт – кам’янецьким чиновником 

було влаштовано майстерню з переробки російських 

срібних 20 коп. монет у золоті імперіали шляхом 

нанесення на них нового зображення та золочення 

[Огуй, 2004-a, c. 63].  

У середині ХІХ ст. через нестабільність 

австрійської валюти все сильніші позиції займали 

російські гроші. Через торгівлю у Бессарабії, але 

одночасно і заборону до вивезення російської золотої 

та срібної монети, створилась ситуація потрапляння 

фальсифікатів за їх прототипом на територію 

Буковини, що, згідно побутуючих у краї чуток, 

потрапляли до Росії через фінансову диверсію Англії 

та Франції ще з часів Кримської війни [Огуй, 2004-b, 

c. 64].  

Внаслідок негативного впливу Кримської війни 

1853 – 1856 рр. на фінансовий стан Російської 

імперії, було накладено мораторій на обмін асигнацій 

на золоту та срібну монету, поклавши акцент на 

паперові емісії, які з 1861 р. було дозволено вільно 

вивозити за межі імперії. Збільшення кількості 

підробок російських грошей призвело до значного 

занепокоєння чернівчан. Місцева газета «Bukowina» 

17 жовтня 1862 р. повідомляє про масову відмову 

обмінних пунктів у м. Чернівцях обміняти 800 

банкнот номіналом по 50 російських руб., всі з яких в 

подальшому були визнані справжніми. Побоювання 

містян щодо підробленості цієї партії спирались на 

нещодавне затримання мешканця c. Нової Жучки – 

Іляша Біля, який отримав фальшивий 50 руб. 

кредитний білет 30 жовтня 1862 р. в оплату за сіно у 

c. Новоселиці в Російській імперії. Фальшиві 

російські кредитні білети було виявлено також у 

іншого місцевого мешканця – Івона Ластівки [Огуй, 

2004-b, c. 65].  

Через монетний дефіцит в Австрії, російська та 

інша іноземна монета займала все сильніші позиції, а 

відповідно – частіше підроблялась. Так у 1861 р. у 

жителя м. Чернівців Грицька Ткача було 

конфісковано фальшиві російські гроші, а на 

території Буковини з’явились навіть фальшиві 

наполеондори, виготовлені таємно фальшиво-

монетниками в м. Трієсті [Огуй, 2004-c, c. 75]. 

Традиційними злочином проти грошової маси, що 

до періоду пізнього Нового часу прямо 

прирівнювався до фальшивомонетництва [Бойко-

Гагарин, 2017], було обпилювання монет різними 

способами. Так, у 1850 р. в м. Берегово виявлено 

золоті монети легкої ваги, що виникли в результати 

спилювання їх по краю, зменшуючи вагу на 1-2 г. 

[ДАЗО, ф. 721, оп. 4, спр. 244, арк. 1]. 

Через часті фальшування російських кредитних 

білетів та обігових монет у м. Кам’янці-

Подільському та м. Бердичіві (карбованих для 

Польщі 1 та 2 злотовок), Міністерство Фінансів 

Австрійської імперії від 2 листопада 1858 р. 

забороняє прийом у місцевих касах російських 

грошей [Огуй, 2004-c, c. 74]. 

Серед монет австрійської валюти з часу її появи, 

першими в якості прототипу фальшування було 

використано популярні гульденові монети, але 

більшого обсягу фальшування зазнали розмінні 

дрібніші 10 та 20 кр. Так, у липні 1862 р. у c. 

Сторожинці було затримано місцевого жителя, що 

розплачувався фальшивими 10 кр. монетами, а у 

жовтні того ж року за розпорядженням Міністерства 

поліції розпочато пошук Георга Фаркаса, відомого 

також як Л. Наті, який виготовляв фальшиві монети 

[Огуй, 2004-c, c. 74]. За збут фальшивих 10 та 20 кр. 

монет у 1892 р. було затримано Станіслава 

Сомилинського, який запропонував допомагати у їх 

збуті реставратору Мартину Христману [Галицкая 

Русь, 1892, c. 3]. Ян Сомполінський (газетні видання 

використовували написання прізвища зловмисника у 

різних варіаціях) в подальшому був затриманий та 

поміщений у львівську в’язницю, із якої втік, після 

чого поліція почала пов’язувати всі появи та 

затримання фальшивомонетників, як затриманих 

Анну Немець та її спільника Яна Станіслава 

Янкевича, з діяльністю фальшивомонетника втікача 

[Галицкая Русь, 1892, c. 3]. Цікаво, що в газетах 

повідомляється про широкий соціальний розголос 

справи Ян Сомполінського та швидке поширення 

чуток про його повернення до виготовлення і 

поширення підроблених 20 кр. монет. Знахідки 

подібних підробок популярних монет номіналом 10 

та 20 кр. відомі у Словаччині – повідомляє у своїй 

публікації З. Шустек [Sustek, Tirpak, 2017, s. 75]. Нам 

також вдалось зафіксувати знахідку фальшивих 20 

кр. зразка 1870 р. (Рис. 4), випадково виявлену 

місцевим мешканцем неподалік c. Россоша у 

Хмельницькому р-ні Хмельницької обл.  

Наведені вище архівні документи та знахідки 

свідчать про популярність використання 

фальшивомонетниками в якості прототипу для 

підробки 20 кр. монет в Австро-Угорщині. Це цілком 

логічно, адже срібну монету середнього номіналу 

вигідніше виготовляти та здійснювати збут із 

мінімальними ризиками викриття. Підробка монет 

цього номіналу залишається актуальною до 

проведення грошової реформи і виведення монет 

цього типу з обігу, що було відображено у галицьких 

газетах: «Шайку підроблювачів 20 крейцеровок 

заарештувала поліція цими днями у м. Відні. 

Фальсифікати виготовлені з «антимонію та цини». 

Згодом відбудеться у тій справі судова розправа. У 

м. Львові курсують від декількох місяців подібно є 

велетенська кількість підроблених 20 крейцеровок, 

але гостроти розуму та енергії львівській поліції не 

вдалось ще до сих пір натрапити на слід винних» 

[Галицкая Русь, 1892, c. 4]. Замітка відображає 

специфічну лексику Галичини кінця ХІХ ст., 
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сповнену полонізмами та словами іншомовного 

походження, вказуючи на метал виконання підробок 

як сплав сурми та олова.  

10 жовтня 1872 р. прокурор м. Самбора звітує у 

Вищу державну прокуратуру у м. Львові про 

передачу до Районного суду у м. Станіславові справи 

про виявлення фальшивої банкноти високого 

номіналу 100 гульденів («ринських») у Ігунія Марича 

[ЦДІАЛ, ф. 156, оп. 1, спр. 73, Арк. 14]. Українські 

газеті також часто містять повідомлення про 

підробку грошей в інших віддалених регіонах 

Австро-Угорської імперії. Так, 15 березня 1893 р. у 

м. Белграді було викрито фальсифікаторів банкноти 

високого номіналу 100 гульденів [Галичанин, 1893, c. 

3]. Подібні фальшиві 100 гульденів продавались на 

аукціоні Papiergeld & Notgeld. Sammlung Bazlik у 

1997 році (Рис. 5) [Papiergeld & Notgeld, 1997-a]. 

Згідно опублікованих О. Огуєм даних, виявлених 

у фондах Державного архіву Чернівецької області, не 

рідкісними були випадки завезення фальшивих 

грошей із-за кордону не лише з Росії. Так, у 1879 р. в 

м. Яссах з’явились фальшиві монети номіналом 10 та 

20 кр. (Рис. 6), а також паперові 10 гульденів, що 

змусило Чернівецький магістрат співпрацювати з 

австрійським консульством в м. Яссах, об’єднуючи 

зусилля для затримання фальшивомонетників [Огуй, 

2004-c, c. 75].  

Недовіру населення Буковини до російських 

грошей сприяло також завезення до Галичини 

суттєвої партії підробок різного номіналу з Англії, 

що розслідувалось на рівні Міністерства зовнішніх 

справ Австрії у 1868 р. [Огуй, 2004-b, c. 64]. 

В другій пол. ХІХ ст. на території Австро-

Угорщини з зростанням популярності іноземних 

монет стають відомими і факти їх підробки, місцеві 

газети часто інформують про виявлення підробок у 

далеких від імперії регіонах світу. Львівська газета 

«Діло» повідомляє також і про особливості 

правосуддя над фальшивомонетниками у 

Сполучених Штатах Америки, акцентуючи увагу на 

судовий вирок більш ніж тисячолітнього терміну 

ув’язнення: «1425 лет вязнице. Якійсь панок  

А. К. Вард, фальшівник и обманец, здобувши собе в 

кількох роках хитро-мудро 300.000 долярів, не мав 

часу их ужити, бо недавно тому прихопили его в 

месте Мемфіс и поставили перед суд. На его души 

показалося 97 різнородных плям, се б-то гарных 

справок. Судженый за кожду з окрема він дістав 

разом 1.425 лет вязнице. Ну, щось там ему вже з того 

дарувати мусять…» [Діло, 1896, c. 3]. Звісно ж, 

свідчення про підробку американцем доларів на 

території безпосередньо США мала лише побавити 

читача, додати до матеріалів часопису різноманіття, 

але слід згадати опубліковану З. Шустеком тогочасну 

підробку за зразком американського півдолара зразка 

1854 р., виявлену у Словаччині (Рис. 7) [Sustek, 

Tirpak, 2017, s. 82]. 

Фальшивий французький наполеондор – монету у 

50 франків 1853 р., який було випадково знайдено у 

Сторожинецькому р-ні Чернівецької обл. – 

повідомляє О. Огуй [Огуй, 2008, c. 141]. Підроблену 

в той час монету за прототипом 20 франків 1862 р. та 

1 франку зразка 1863 р., яка походить зі знахідок на 

території Словаччини публікує З. Шустек та  

Я. Тірпак (Рис. 8) [Sustek, Tirpak, 2017, s. 82]. 

Французькі гроші були настільки відомими та 

поширеними в Австро-Угорщині також і після 

проведення грошової реформи 1892 р., що 

актуальними для населення були і повідомлення про 

виявлення незаконного виробництва у віддалених 

регіонах світу. 13 серпня 1896 р. львівська газета 

«Галичанин» інформує про викриття великої партії 

фальшивих французьких грошей аж у далекому 

Тунісі [Дело, 1896, c. 3]. Також занепокоєння серед 

населення викликало повідомлення про майстерне 

обпилювання французьких золотих монет з 

подальшим склеюванням різних обпилених половин, 

що призводило до зменшення ваги, – добре 

організовану групу таких шахраїв викрито у 

м. Парижі – повідомила газета «Діло» у 1896 р. 

[Дело, 1895, c. 2]. У 1892 р. в м. Будапешті було 

викрито групу сербів, що займались підробкою 

французьких 10-франкових банкнот, збуваючи їх у 

м. Відні, Будапешті та Берліні [Галицкая Русь, 1892, 

c. 3].  

Цікаве припущення щодо особливостей 

грошового обігу в Галичині опубліковано 

П. Сов’яком [Сов’як, 2013, c. 49–50]. Посилаючись на 

художню літературу, оповідання Стефана Коваліва 

(1848 – 1920), який 40 років прожив у м. Бориславі, 

дослідник припускає про те, як касири деякого Нути 

Дуя виплачували робітникам частину заробітної 

платні олов’яними грошима, за які ті могли купити 

їжу у дружин цих же касирів, а також різноманітний 

крам у магазині їхнього господаря. Таким чином 

дослідник припускає про використання товарних 

пломб в якості замінників грошей у Галичині в кін. 

ХІХ ст. Описувана П. Сов’яком подібна товарна 

пломба зберігається у зібранні НМІУ (Рис. 9) [НМІУ. 

Інв. № МДМ-1431-1344]. Лицьова сторона: в центрі 

поля зображено селянина в плетеному капелюсі. 

Кругова легенда [...] FELSTE BLEICERZARKNOP FE 

[...] DAMEI BLEDCE. Зворотня сторона: містить в 

центрі цифру «3» в подвійному круговому лінійному 

обідку. Присутні отвори для пронизання ниткою для 

закріплення пломби на пакуванні товарів. Описані 

свідчення та характеристики пломби ніяк не можуть 

свідчити про можливість її класифікації як підробок 

грошей. 

Нову хвилю посилення впливу російських грошей 

у Буковині спричинив вихід з Німецького монетного 

союзу у 1866 р. У листопаді 1867 р. у м. Бродах 

затримано групу осіб, які займалась фальсифікацією 

російських кредитних білетів, про що повідомлено 

начальнику Радивилівського митного округу, що  

О. Огуй вдало охарактеризував прямим наслідком 

цих подій. Розслідування справи групи 

фальшивомонетників привело також до виявлення 

значного центру підробки грошей у м. Кам’янці-

Подільському [Огуй, 2004-b, c. 76]. Групу 

фальшувальників російських монет виявлено у  

м. Бречани Хотинського уїзду Бессарабської губ., 

об’єктом для підробки стали 20 коп. монети [Труд, 

1882, c. 3]. Свідчення про розповсюдження у 

м. Львові та Чернівцях фальшивих російських 

кредитних білетів номіналом 25 та 50 руб. також 
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збережені у секретній переписці Міністерства 

внутрішніх Справ Російської імперії з Волинським 

губернатором, що таким чином інформувались з 

метою попередження проникнення підробок до Росії 

[ЦДІАК, ф. 442, оп. 820, спр. 19, арк. 6]. В листопаді 

1872 р. осуду у м. Львові за підробку російських 5 

руб. банкнот був підданий у Фенда Клейн [ЦДІАЛ, ф. 

156, оп. 1, спр. 131, арк. 73, 90]. 

Для більш ефективної протидії фальшиво-

монетництву та сприянню пошуку та затриманню 

підозрюваних, австрійська цензура строго 

заборонила та обмежила публікацію в газетній 

періодиці свідчень про хід слідства над 

фальшивомонетниками [Огуй, 2004-b, c. 66].  

В газетній періодиці можна зустріти, як короткі 

повідомлення про наявність підробок в обігу, так і 

досить розгорнуті описи їх характерних рис для 

легкості виявлення. Так, наприклад, львівський 

часопис «Батьківщина» досить коротко повідомив 

про появу підробок монет, вказавши лише на 

невідповідність матеріалу їх виготовлення, хоча їм 

був притаманний і дзвін: «Фальшивый монеты 

однореньсковый. Поліція в Станіславове 

сконфіскувала під-час днів торговых вже другу 

монету однореньскову, дуже зручно підроблену. 

Монеты зробленый з масы жовтавои и посребленый, 

а мают целком чистый звук» [Дело, 1890, c. 3].  

З проведенням грошової реформи у 1892 р. та 

запровадженню кронової золотої монети, тенденції у 

фальшуванні змінились (Рис. 10). Хоча, ще 

наприкінці карбування монет дореформеного зразка, 

у 1892 р. затримано 17 літнього слюсаря c. Сокова з-

під Коломиї на прізвище Хрущ, який виготовив 5 

срібних «риньських» з металу «Британія» (сплав 

олова та свинцю на 90% з домішком 10 % сурми) 

[Огуй, 2004-c, c. 75–76]. Львівські газети у 1892 р. 

продовжують повідомляти про підробку монет 

старого зразка. «Підроблені 1-гульденові банкноти 

починають що частіше з’являтись останнім часом в 

Станіславові. Два дні тому схопила тамошня поліція 

шостий вже за віком фальсифікат. Всі фальсифікати 

походять із однієї і тієї самої фабрики» [Галицкая 

Русь, 1892, c. 3]. «Підроблені 10 гульденові банкноти, 

про появу яких ми вже згадували, зустрічаються у 

Львові у що разу більшій кількості. Відрізняються 

такі фарбою та несуть номер серії 1727. Також 

з’явились курсувати численні підроблені 20 

крейцеровки, які можна відрізнити за звуком металу 

та по погано виробленому портреті імператора» 

[Галицкая Русь, 1892, c. 3]. Тобто ще до виведення 

старої обігової монети не втрачався сенс їх підробки. 

25 червня 1892 р. львівська газета «Галицька Русь» 

також повідомляє про затримання єврея Давуда 

Костинера, що очолював банду підроблювачів монет 

в 1 гульден [Галицкая Русь, 1892, c. 3]. 24 березня 

1893 р. суд приговорив винного у підробці 1 

гульденові банкноти Янкевича до 4 років 

позбавлення волі, а Ганну Немець, що займалась 

збутом – до 3 років. [Галичанин, 1893, c. 3]. 

Фальшиві 2 корони (кор.) було виявлено 15 серпня 

1912 р. в м. Коломиї у Анни Близнюк, що описані в 

листі допиту в суді в м. Косів як «фальшивий 

гульден» [ДАІФО. ф. 501. оп. 1, спр. 561, арк. 7 зв.–

8]. Фігурування назв старих дореформених монет не 

є дивним, нові 2 кор. монети з’явились у 1912 р. та 

були паритетні старому гульдену (флоріну) [Шуст, 

2009, c. 234–235]. 

Цікавий випадок із затриманням фальшиво-

монетника стався у вересні 1892 р. у м. Сопів 

неподалік Коломиї. 17-літній селянин на ім’я Хрущ 

вдався до підробки срібних 5 гульденів, які сам збув 

на ринку, купивши масла, після виявлення підлогу 

був затриманий. В суді справу було розглянуто і 

винний стверджував, що став жертвою свого 

зухвальства, а збут фальшивого гульдену не інакше 

як лише жарт. Невдалих фальшивомонетників 

покарали у вигляді 4 денного ув’язнення» [Галицкая 

Русь, 1892, c. 3]. Під час суду у 1893 р. над винним у 

виготовленні фальшивих 1 гульденових монет Іваном 

Янкевичем та його спільників, організатор банди 

намагався імітувати психічну хворобу, про що фахові 

лікарі зробили негативний висновок [Галичанин, 

1893, c. 3]. 

Проведення грошової реформи та введення в обіг 

нових монет не послабило ролі російської монети в 

прикордонних регіонах Австро-Угорщини. Так, 15 

квітня 1892 р. львівська газета «Галицька Русь» 

повідомляє про затримання у м. Лодзі фальшиво-

монетників, які виготовляли російські 15 та 20 коп. 

[Галицкая Русь, 1892, c. 3]. 11 листопада 1904 р. у 

м. Кракові було затримано фальшивомонетників, 

один із яких виявився жителем м. Львова, що 

займались підробкою не лише срібних австро-

угорських монет номіналом 1 та 5 кор., а також і 

російських золотих обігових монет [Галичанин, 1904, 

c. 3]. 20 травня 1896 р. «Галичанин» повідомляє про 

затримання у м. Варшаві великої кількості 

фальшивих півімперіалів, що були виготовлені у 

високій якості та відрізняються лише за дзвоном 

[Галичанин, 1896, c. 3]. 

Грошова реформа в Австро-Угорщині викликала і 

застосування шахраями такого роду обману 

довірливого населення, як видання старих монет за 

нові. Так, старі золоті монети номіналом 8 флоринів, 

шахраї намагались пустити в обіг в якості нових 20 

кор. монет, адже дизайн їх досить схожий, а старі ¼ 

гульденові срібні монети – за нові 1 кор. [Галичанин, 

1903, c. 3]. 

Невдовзі протягом 1895 та 1896 рр. газетна 

періодика досить часто повідомляє про виявлення по 

всій Галичині найрізноманітніших фальшивих 

грошей: монет і банкнот різного номіналу та років 

емісії (Рис. 1).  

Лінійку сфальсифікованих найпопулярніших 

монет кін. ХІХ ст. знаходимо також в матеріалах 

судових справ Галичини та Буковини. 

Найпопулярніші зразки та прототипи для 

фальсифікації австро-угорських монет у м. Львові 

після проведення грошової реформи 1892 р., 

висвітлює карна справа Дирекції поліції у м. Львові, 

яку було відкрито на Ластера Ейзика, який намагався 

розміняти фальшиві гульдени, корони та 20 гел. 

монети [ДАЛО, ф. 350, оп. 1, спр. 2626, арк. 4, 4 зв]. 

Також крайовим судом Буковини засуджено 

затриману у м. Чернівцях служницю Катерину 

Семерчу при спробі розміняти в касі фальшиві 5 кор. 
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срібною монетою [ДАЧО, ф. 115, оп. 3, спр. 949, арк. 

7]. Предстали перед судом і затримані міською 

поліцією на Руській вул. в м. Чернівцях її спільники – 

Казимир Фіскас та Фелікс Рудковський за виявлені у 

них фальсифікати срібних гульденів, 5 кор. та 

1 гульденових монет, які вони прагнули розміняти у 

м. Чернівцях 5 листопада 1905 р. Раніше вони вже 

успішно збували підробки монет у тогочасних c. 

Старій Жучці та Каличанці (в часи слідства – 

околиці, нині – мікрорайони м. Чернівців – автор) 

[ДАЧО, ф. 115, оп. 3, спр. 498, арк. 2–3]. У 

доповідній записці службовця поліції А. Зайдера до 

головної дирекції поліції м. Чернівці від 1 травня 

1905 р. повідомляється про виявлення у місті 

фальсифікату банкноти номіналом 5 кор. [ДАЧО, ф. 

10, оп. 1, спр. 269, арк. 1]. Таким чином збережені до 

сьогоднішнього дня архівні дані Крайового суду 

Буковини та дирекцій поліції у м. Чернівцях та 

Львові, дають нам змогу уявити найпопулярніші 

зразки для фальсифікації монет, які курсували та 

виявлялись в українських землях у складі Австро-

Угорщини після проведення грошової реформи.  

Часті випадки затримання фальсифікатів монет 

безпосередньо у м. Чернівцях та Львові дають змогу 

припустити не лише про спрямування 

фальшивомонетників на збут до міст, як до 

розвинутих торгівельних центрів, а і локалізації в їх 

околицях виробництва фальсифікатів. Свідченнями 

цього можуть бути дві половини ливарної форми, 

виготовленої на межі ХІХ – ХХ ст. для фальсифікації 

грошей і випадково виявлені місцевими мешканцями 

в Львівській та Чернівецькій обл. Повідомлення про 

знахідки інструментів для підробки австро-угорських 

монет нами було отримано з соціальної мережі 

«Facebook», на жаль, користувачами не було надано 

більш якісних фото та вказано обмаль технічних 

характеристик цих половин ливарних форм. Одна 

половина ливарної форми була знайдена у Львівській 

обл. (Рис. 11), відомо про розміри інструменту 

30/25,5 мм. Робоче поле половини матриці несе 

зображення реверсу 10 гел. зразка після 1895 р., 

карбованих для Угорщини, зображення на робочому 

полі, скоріше за все, отримані шляхом удару 

справжньою монетою по розпеченій до почервоніння 

металевій пластини, у верхній правій частині якої 

прошліфований канал для відведення повітря, а 

ливарний отвір передбачався угорі [Бойко-Гагарін, 

2020-a, c. 15]. 

Ще одну половину матриці було виявлено в 

околицях м. Чернівці (Рис. 12). Особою, яка знайшла 

інструмент повідомлено і технічні характеристики – 

розмір 3,8/3,8 см із вагою половини форми у 47,26 г. 

Зображення робочого поля має неглибокий рельєф, 

канали для відведення повітря відсутні (можливо, 

вони передбачались на іншій невиявленій половині 

ливарного обладнання), у нижній частині робочого 

поля виконаний литник з отвором [Бойко-Гагарін, 

2020-a, c. 16].  

Для проведення офіційної державної експертизи 

виявлених підозрілих монет Міністерством фінансів 

Австро-Угорщини було запроваджено процедуру 

перевірки грошей на головному монетному дворі у 

Відні, в той час власнику монет тимчасово 

виписувалась квитанція, за якою в разі 

підтвердження автентичності грошей компенсувалась 

конфіскована сума [Огуй, 2004-c, c. 77]. Після 

проведення експертизи, у відповідь на запит 

відправлявся експертний висновок, а самі підробки 

зберігались з наданням їм підконтрольного 

інвентарного номеру. Так, 9 червня 1910 р. в 

експертизі монетного двору у м. Відні за № 3965 

вказано, що отриманий на експертизу і визнаний 

фальшивим російський руб. зразка 1898 р. 

залишиться у відомстві та йому присвоєно 

контрольний номер «1596/10» (Рис. 13), [ДАЧО, ф. 

10, оп. 1, спр. 680, арк. 1]. 

Виведені з грошового обігу банкноти, за 

рішенням Австро-Угорського Банку у м. Відні, 

підлягали спаленню. Так, 24 червня 1895 р. львівська 

газета «Діло» інформує про спалення гульденових 

банкнот на суму 8 млн. [Дело, 1895, c. 3]. Така 

вимушена норма, скоріше за все, могла бути 

прийнята через небезпеку викрадення виведених, але 

ще повністю не заборонених до обміну на нові гроші 

банкнот. 

Зважаючи на значну шкоду та широкий 

суспільний резонанс гучних справ щодо підробки та 

збуту грошей, найбільш гучні суди проводились за 

закритими дверима з обмеженим доступом до 

процесу сторонніх осіб, остерігаючись скандалу та 

бурхливої реакції спільноти. Саме таким чином 

проходив суд над фальшивомонетником 

Кравтгафвом, повідомляє газета «Діло» 18 (30) 

листопада 1896 р. [Дело, 1896, c. 3]. 

Повідомлення про появу фальшивих грошей 

публікувались як в узагальненому вигляді, так і з 

конкретизацією номіналів банкнот чи монет. 

Найчастіше в газетній періодиці трапляються досить 

узагальненні свідчення: «Фальшівники грошей. Як 

доносят з Тернополя, попала жандармерія на след 

спілки фальшивників грошей. Два селяне з Лановец 

під Борщевом, Михайло Стшемен и Лука Міхлер, 

чеканили «шестки» з плохого матеріялу и пускали 

меж людей, аж теперь попали ся в руки жандармеріи 

и до в’язнице в Тернополи» [Дело, 1895, c. 3]. Досить 

часто трапляються свідчення про підробку 

банківських білетів дрібних номіналів, найчастіше 

вартістю 1 та 10 австро-угорських гульденів.  

Маючи стабільний курс та високу якість 

австрійські гроші також були заманливими для 

фальшивомонетників за кордоном. Так, у 1910 р. у 

м. Лондоні було виявлено групу фальшувальників 

банкнот номіналом 50 та 100 кор. Йосифа Петера та 

Стефана Альбрехта, що видали себе самі під час 

сварки та бійки на тлі розподілу прибутку від 

фальшування банкнот [Галичанин, 1909, c. 5]. 

«Підроблювач монет. З деякого часу почали 

з’являтись у м. Кракові та околицях підроблені срібні 

гульдени, виконані досить точно із олова, змішаного 

із свинцем. Поліція здійснила пошуки винних та 

зробила ревізію у Юзефа Туховського, слюсаря із 

Підгуржі. Ревізія увінчалася успіхом: у Туховського 

було знайдено машину для виготовлення грошей та 

значна кількість фальсифікатів. Спираючись на це 

Туховський був заарештований разом із своєю 

матір’ю та коханкою» [Галичанин, 1895, c. 3]. 
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Імовірно, про одну і ту саму особу згодом знову 

повідомляє «Галичанин»: «Підроблювачі монет. 

Перед судом присяжних у Кракові відбулась цими 

днями розправа проти слюсарського челядника 

Франца Туховича, звинувачуваного у підробці 

срібних гульденів та проти його матері, як 

співучасниці злочину. Тухович підозрювався вже 

неодноразово у підробці монет, був також 

заарештований, однак важко було довести його 

провину. Лише у березні цього року коли Туховича 

було заарештовано за незаконне повернення до 

Підгуржі, знайшла поліція в його помешканні 

декілька фальшивих срібних гульденів та машину 

для виготовлення подібних. Суд виніс вирок 

підроблювачу у 5 років ув’язнення, мати ж його було 

звільнено від звинувачень» [Галичанин, 1895, c. 3]. 

«Підроблювачі грошей. Вже декілька днів з’явились 

в обігу підроблені банкноти у 10 з.р. До сих пір вже 

схоплено дві підробки у Львові, три в Кракові та по 

одному в Перемишлі та Сяноку. Фальсифікати ті 

легко впізнати по надрукованому тексту. Поліції не 

вдалось ще до сих пір напасти на слід 

підроблювачів» [Галицкая Русь, 1892, c. 3].  

24 березня 1893 р. суд приговорив винного у 

підробці 1 гульденові банкноти Янкевича до 4 років 

позбавлення волі, а Ганну Немець, що займалась 

збутом – до 3 років. [Галичанин, 1893, c. 3]. Також 

трапляються свідчення про випадки підробок дрібних 

обігових монет як в Австро-Угорській, так і 

Російській імперії. 13 березня 1895 р. у 

м. Станіславові перед судом опинився винний у 

скоєнні фальшивомонетництва слюсар Іван Шік 

[Дело, 1895, c. 3]. Цікаво, що Іван Шік підробляв 

нікелеві монети номіналом 20 кр., що тільки но 

ввійшли в обіг після проведеної у Австро-Угорщині 

реформи. 

Поступово орієнтири фальшивомонетників 

змінились на нові монети – корони та гелери. 

Львівська газета «Галичанин» повідомляє про появу 

підробок дрібних монет – «Підроблені 10 геллеровки 

з’явились в обігу у Львові. Виготовлені вони із олова. 

Дня 22 н. ст. жовтня було заарештовано на головному 

залізничному «палаці» особу, що намагалась 

запустити в обіг подібного роду фальсифікат» 

[Галичанин, 1900, c. 3]. 

21 серпня 1895 р. львівська газета «Діло» 

повідомляла про затримання у м. Сяноку 

зловмисників із фальшивими кронами, відмінною 

рисою яких була відсутність в легенді частини гасла 

«Viribus Unitis» (укр. «Спільними зусиллями»), 

маючи лише перше слово [Дело, 1895, c. 3]. Вказаний 

на монетах девіз не вперше був викривлений 

фальшивомонетниками, опубліковані О. Огуєм дані 

справи з фондів Державного архіву Чернівецької 

області повідомляють, що управителем буковинських 

лісів Францталем Августом Люгером було сплачено 

за дерева місцевим мешканцем фальшивими 

коронами, де замість девізу «Viribus Unitis» були 

зображені лише декілька зірок [Огуй, 2004-c, c. 78]. 

Про затримання цих же зловмисників повідомила 

львівська газета «Діло» 13 травня 1895 р., вказавши 

також населенню про відмінність у кольорі 

фальшивих гульденів, які мали сіріший відтінок в 

порівнянні зі справжніми [Дело, 1895, c. 3]. Через два 

дні ця ж сама газета інформує про більше відмінних 

рис цих підробок – виготовлення зі сплаву 

«Британія», біліший колір та зменшена вага до 9 г, 

підозрюючи також виготовлення цих підробок в 

Угорщині [Галичанин, 1895, c. 3]. Фальшиві коронові 

монети із аналогічним недоліком у написанні девізу 

виявлено у м. Львові і наступного року – повідомляє 

«Галичанин» від 28 січня [Дело, 1895, c. 3]. 

Варто відмітити що підробки таких дрібних 

номіналів є рідкісними у знахідках, із подібних 

відмічаємо лише опубліковану З. Шустеком 

фальшиву монету за прототипом після реформених 

20 гел. для Австрії без видимого року (Рис. 14) 

[Sustek, Tirpak, 2017, s. 77]. Монету виготовленого із 

металу «Британія», про який неодноразово згадується 

у документах. Згідно наведених З. Шустеком даних 

щодо складу металу досліджених ним фальсифікатів 

монет, більшість з них виготовлені із подібного 

сплаву [Sustek, Tirpak, 2017, s. 68–73], що свідчить 

про певну особливість технологічного процесу 

підроблення грошей у Австро-Угоршині підроблені 

20 гел. монети також було виявлено у м. Чорткові на 

Тернопільщині [Галичанин, 1895, c. 3]. 13 березня 

1895 р. за підробку нових нікелевих монет у кількості 

лише 6 підробок, суд у м. Станіславові приговорив 

слюсаря Івана Шіка до 8 місяців «тяжкої в’язниці» 

[Дело, 1895, c. 3].  

З підробкою монет дрібних номіналів виникали і 

курйозні випадки. У 1896 р. Львівська газета «Діло» 

повідомляє про випадкове виявлення властивостей 

срібла з дзеркал до нанесення покриття, 18 літнім 

хлопчиком Лесем Малиничем, що спробував 

посріблити 2 гел. монету щоб видати її за срібну 

монету, за що отримав термін у місяць арешту, 

заважаючи на молодий вік [Дело, 1896, c. 3]. 

25 березня 1909 р. Трибунальним судом 

присяжних у м. Станіславові було розглянуто справу 

Яна Гладуна, що у м. Фальваркі (нині – в гміні 

Чесанів Любачівського повіту Підкарпатського 

воєводства в Польщі – автор) відливав у глиняну 

форму олов’яні фальшиві 5 кор. монети на стільки 

низької якості, що за описом слідчих: «відлиті 

настільки невдалим чином, що для кожного кидалась 

у вічі» [ДАІФО, ф. 225, оп. 1, спр. 107, арк. 5–5 зв]. В 

експертних висновках Австрійського монетного 

двору часто в акті фігурують такі вказані ознаки як 

відмінний колір та нерівність літер у порівнянні із 

справжніми монетами, імітативність шрифту та цифр 

[ДАЧО, ф. 10, оп. 1, спр. 680, арк. 1]. Фальшиву 5 

кор. монету виявлено також у Йогана Розвадовського 

у м. Чернівцях, який отримав її від Георга 

Буковіцького під час купівлі ним штанів, а той в 

свою чергу отримав зазначені 5 кор. у поверненому 

боргу в сумі 5 кор. 4 гел. від Михайла Тоненкі. Всі 

опитані стверджували про те, що і не підозрювали 

про фальшивість монети [ДАЧО, ф. 115, оп. 3, спр. 

1431, арк. 1–1 зв]. У фальшування крупної срібної 

монети номіналом 5 кор. мешканець м. Станіславова 

Іван Гладун застосував досить незвично свої технічні 

можливості – для отримання гіпсової форми він 

вирізав ямку у дерев’яній дошці, яку заповнював 

глиною, що дозволяло легко і рівномірно відтискати 
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в них справжні монети для виготовлення форми для 

лиття [Галичанин, 1896, c. 3]. 

Досліджуючи газетну періодику Буковини 

початку ХХ ст., О. Огуй виявив свідчення про 

затримання у м. Самборі місцевого жителя, який 

організував підробку банкнот номіналом 50 кор. 

Кількість підроблених банкнот номіналом 20 кор. 

настільки зросла у м. Львові, що їх вилучення 

здійснювалось за спеціальним циркуляром від 18 

липня 1912 р. австрійською владою [Огуй, 2014-b, c. 

68]. Зросла також і кількість підроблених нових 

банкноту 10 кор., що змусило Австро-Угорський 

Банк серйозно занепокоїтись і поставити питання про 

можливу заміну їх новими [Галичанин, 1903, c. 3]. 

Дивно, що не знайшли свого відображення у 

підробці серед золотих обігових монет 

найпоширеніші – 10 та 20 кор. монети, відомими 

дослідникам лишились лише золоті монети 

номіналом 4 дукати. Дослідником В. Біткіним в 

каталозі російських царських та імперських монет 

описано російські імітації золотих 4 дукатів Австро-

Угорщини з портретом імператора Франці Йосифа І 

зразка 1875, 1878, 1900 та 1905 рр. [Биткин, 2003, c. 

1024-1025]. Один із таких імітацій 4 дукатових монет 

за зразком 1905 р. продавалась на VII-ому 

нумізматичному аукціоні «Дукат» у м. Києві [Антик-

салон «Дукат». Нумізматичний аукціон № 7. Лот 

411]. Монета, імовірно, походить із знахідок України.  

Значно частіше в Австро-Угорщині ми знаходимо 

свідчення про виявлення та застереження щодо 

російських золотих монет. Можна припустити, що 

фальсифікати за прототипом російських золотих 

рублів виготовлялись в Австро-Угорщині через 

простіший дизайн та меншу кількість деталей 

малюнку російських монет. 

Свідченням підробки в Австро-Угорщині 

російських обігових монет є фальшиві 20 коп. зразка 

1905 р., що зберігаються у фондах ЧОКМ [ЧОКМ. 

Інв. № НМ-1096 (С-127) / КН 4094] (Рис. 15). 

Підробку виготовлено з недорогоцінного металу, яку 

було виявлено в результаті проведення повторної 

апробації. Точне місце знахідки монети в музейній 

фондово-обліковій документації не зафіксовано, 

відомо лише те, що до колекції її отримано із 

переданих приватних зібрань мешканців 

м. Чернівців. Дослідниця В. Танашик вказує на давні 

традиції приватного колекціонування на Буковині та 

частішого перетворення приватних колекції на 

державні [Танашик, 2012, c. 235–238], хоча вона не 

згадує тогочасні підробки монет Російської імперії 

серед предметів колекції ЧОКМ (Рис. 15) [Танашик, 

2013, c. 298–305]. Імовірно, до приватних зібрань 

монета могла потрапити із місцевих знахідок, далі 

бути переданою до зібрання музею, помилково 

тривалий час не маючи вірної ідентифікації. 

На популярність російських монет в якості зразка 

для фальшування вказує також зафіксований у 1911 

р. в Київській губернії факт отримання з Австро-

Угорщини та використання бандою бойових соціал-

революціонерів інструментів для підробки монет 

[ЦДІАК, ф. 442, оп. 641, спр. 2, арк. 459 зв]. 

Окрім монет прототипами для підробки стають 

також і банкноти. Збут фальшивих банкнот іноді міг 

досягати значної відстані між містами. Так, у червні 

1892 р. у м. Станіславові затримано під-офіцера 58 

піхотного полку, що зізнався у збути підроблених 50 

гульденових банкнот цієї ж парті також у м. Трієсті 

та Саграді [Галицкая Русь, 1892, c. 3].  

Виявлені підроблені банкноти одразу 

передавались на дослідження: «Підроблені 10-

гульденові банкноти не перестають курсувати і 

надалі у м. Львові. Вчора перехоплено одну штуку 

такого роду фальсифікату і складено її в поліції з 

метою виконання відповідних дослідів» [Галичанин, 

1901, c. 3]. Натомість перевірка готівки поштовим 

комісаром у м. Тернополі, якого направила Львівська 

дирекція пошт, було виявлено: «/…/ що в місті 

знаходиться в обігу величезна кількість підложних 

банкнот 100, 20 та 10 кор. чудового виготовлення. В 

самій поштовій касі знайшов він пакет фальсифікатів 

на суму, яку достовірно, 50000 кор. Маса того роду 

підробок знаходиться у тернопільських жителів. 

Повідомлена про це жандармерія, повідомила 

телеграфом до львівської дирекції поліції, що 

надіслало миттєво декількох агентів з дорученням, 

розпочати пошуки зловмисників. Є переконання про 

те, що фальшивомонетники перебувають у 

Тернополі» [Галичанин, 1909, c. 3]. 

18 (30) листопада 1896 р. газета «Діло» інформує 

населення про появу у м. Тернополі великої кількості 

фальшивих грошей, що вже виявлені і досліджуються 

представниками місцевої влади. Підозра у 

виготовленні підробок припадає на різьбярів Угера 

Басса, Лейбу Галлера та Хаскля Зайда, 

висловлюється підозра про збув ними підробок, 

виготовлених у Англії [Дело, 1896]. Популярність 

повідомлень про фальшивомонетників, пов’язаних із 

Великобританією зростала, саме тому в популярній 

галицькій газеті «Галичанин» опубліковано 

свідчення про виявлення в Англії величезної партії 

підробок банкнот номіналом у 10 фунтів стерлінгів, 

що за припущенням лондонської поліції, імовірно, 

могли бути друкованими у Відні [Галичанин, 1897, c. 

3]. 

Послідовно до виявлення фальшивих банкнот у 

грошовому обігу владою було ініційовано протидію 

таким явищам та розслідування, з метою виявлення 

зловмисників. Про особливості проведення 

правоохоронними органами слідства повідомляє 

«Галичанин» у м. Львові: «Заарештовано 

підроблювачів банкнотів. Львівська поліція 

заарештувала 7 за новим стилем травня Сауля 

Понизівського, жида, що походить із Росії, що 

оселився останнім часом у Львові. Арешт відбувся 

згідно телеграфічній вимозі влади з м. Ряшіва, де з 

приводу підробки грошей вже заарештовано декілька 

осіб. Понизовський має бути їх спільником. – Поліція 

у Відні заарештувала дня 8 нового стилю травня 

підроблені 100 коронові ноти» [Галичанин, 1904, c. 

1]. Також редакція газети закликає громадян 

повідомляти жандармерію про виявлення підробок 

грошей: «Підроблені 10 гульденові банкноти 

курсують, як нам повідомляють, досить чисельно у 

Львові. А без сумніву і в провінції. Звертаємо на то 

увагу всіх, хто має або отримує «десятки». Про появу 

такого фальсифікату слід повідомляти в той же час 
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поліцію, жандармерію та інші органи» [Галичанин, 

1898].  

Не встояла перед фальшивомонетниками і 

банкнота найбільшого номіналу Австро-Угорського 

банку – 1000 кор., подібну підробку було 

конфісковано у м. Будієвичі у Чехії, виявивши її у 

машиніста потяга Груші та торгового агента 

Розенцвайга [Галичанин, 1904, c. 3]. 

Не обійшли фальшивомонетники стороною і 

підробку цінних паперів – у грудні 1897 р. державна 

прокуратура у м. Станіславові (нині – м. Івано-

Франківськ – Б-Г.) звинуватила Стефановича Кастона 

у підробці цінних паперів [ДАІФО, ф. 225, оп. 1, спр. 

37, арк. 3]. 

Перша Світова війна докорінно змінила основні 

принципи грошового обігу, спричинивши до 

підробки головним чином монет з дорогоцінного 

металу. Так у ході війни вперше з’явились підробки 

золотих та дуже цінних 100-кор. монет, виконаних з 

дешевого жовтого металу [Огуй, 2004-c, c. 78]. У 

січні 1915 р., жандармське управління Тимчасового 

військового генерал-губернаторства в областях 

Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни, 

повідомляло, що: «/…/ у Львові поширюються 

фальшиві кредитні білети, головним чином 100 

рублевого номіналу» [ЦДІАК, ф. 365, оп. 1, спр. 30, 

арк. 49]. За матеріалами цієї справи жандарми 

переслідували підозрюваних та встановили за ними 

спостереження. А у лютому 1915 р. львівське 

жандармське управління розслідувало повідомлення 

про масове розповсюдження євреєм Лейферманом 

фальшивих російських грошей [ЦДІАК, ф. 365, оп. 1, 

спр. 195, арк. 64-65]. Щодо слідства над 

фальшивомонетниками, в Російській імперії існувала 

також процедура фахової експертизи виявлених 

підозрілих кредитних білетів чи монет. Циркуляром 

Міністерства Юстицій 1915 р. всі виявлені фальшиві 

кредитні білети мали бути направлені на експертизу 

у Експедицію заготівлі цінних паперів [ЦДІАК, ф. 

317, оп. 1, спр. 5885, арк. 20].  

Нами також зафіксовано знахідки фальсифікатів 

за зразком російських імперських срібних та золотих 

монет (Рис. 16-17). Можна припустити, що ці 

підробки з’явились в грошовому обігу під час 

окупації російськими військами території Галичини, 

адже актуальність виготовлення підробок обігових 

монет в самій Росії була викликана також і монетною 

кризою. 

Під час Першої Світової війни на території 

окупованими російськими військами Галичини 

набувають примусового курсу та поширення 

російські кредитні білети. В цей час також 

зафіксована фінансова диверсійна діяльність 

австрійського уряду проти Російської імперії, що 

була втілення у виготовлення та ввезенні до 

прифронтової зони та Галичини фальшивих 10 рублів 

зразка 1909 року [Орлик, Бойко-Гагарін, 2017, c. 143–

164].  

Висновок. Отже, ситуація з фальшуванням 

грошей в Австрійській та Австро-Угорській імперії 

мала свої особливості. Поширені в Австрійській 

імперії обігові монети також стають прототипами для 

фальсифікації, що зафіксовані в джерелах історичної 

Галичини та Буковини. Наявність в Австрійській 

імперії в першій чв. ХІХ ст. популярності російської 

монети, яка також часто ставала прототипом для 

фальсифікації. 

У середині ХІХ ст. через нестабільність 

австрійської валюти все сильніші позиції займали 

російські гроші. Через торгівлю у Бессарабії, але 

одночасно і заборону до вивезення російської золотої 

та срібної монети, створилась ситуація потрапляння 

фальсифікатів за їх прототипом на територію 

Буковини, що, згідно побутуючих у краї чуток, 

потрапляли до Росії через фінансову диверсію Англії 

та Франції ще з часів Кримської війни. Через 

монетний дефіцит в Австрії, російська та інша 

іноземна монета займала все сильніші позиції, а 

відповідно – частіше підроблялась, з’явились навіть 

фальшиві наполеондори, виготовлені таємно 

фальшивомонетниками в м. Трієсті. Традиційними 

злочином проти грошової маси, що до періоду 

пізнього Нового часу прямо прирівнювався до 

фальшивомонетництва, було обпилювання монет 

різними способами.  

Серед монет австрійської валюти з часу її появи, 

першими в якості прототипу фальшування було 

використано популярні гульденові монети, але 

більшого обсягу фальшування зазнали розмінні 

дрібніші 10 та 20 крейцерів. Недовіру населення 

Буковини до російських грошей сприяло також 

завезення до Галичини суттєвої партії підробок 

різного номіналу з Англії, що розслідувалось на рівні 

Міністерства зовнішніх справ Австрії у 1868 р.  

У 1860-ті рр. в якості прототипів для 

фальшування населенням Австро-Угорщини були 

використані і інші популярні срібні європейські 

монети, які потрапили через відміну заборони на їх 

ввіз – американські долари, швейцарські франки, 

іспанські сантими, італійські ліри та румунські леї.  

Нову хвилю посилення впливу російських грошей 

у Буковині спричинив вихід з Німецького монетного 

союзу у 1866 р. У листопаді 1867 р. у м. Бродах 

затримано групу осіб, які займалась фальсифікацією 

російських кредитних білетів. Для більш ефективної 

протидії фальшивомонетництва та сприянню пошуку 

та затриманню підозрюваних, австрійська цензура 

строго заборонила та обмежила публікацію в газетній 

періодиці свідчень про хід слідства над 

фальшивомонетниками. Зважаючи на значну шкоду 

та широкий суспільний резонанс гучних справ щодо 

підробки та збуту грошей, найбільш гучні суди 

проводились за закритими дверима з обмеженим 

доступом до процесу сторонніх осіб, остерігаючись 

скандалу та бурхливої реакції спільноти.  

З проведенням грошової реформи у 1892 р. та 

запровадженню кронової золотої монети, тенденції у 

фальшуванні змінились. Хоча, ще наприкінці 

карбування монет дореформеного зразка, у 1892 р. 

затримано фальшувальників дореформених монет. 

Грошова реформа в Австро-Угорщині викликала і 

застосування шахраями такого роду обману 

довірливого населення, як видання старих монет за 

нові. Так, старі золоті монети номіналом 8 флоринів, 

шахраї намагались пустити в обіг в якості нових 20 

кор. монет, адже дизайн їх досить схожий, а старі ¼ 
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гульденові срібні монети – за нові 1 кор. Лінійку 

сфальсифікованих найпопулярніших монет кін. ХІХ 

ст. знаходимо також в матеріалах судових справ 

Галичини та Буковини, найпопулярнішими з яких 

були 20 гел., 5 та 1 кор. Часті випадки затримання 

фальсифікатів монет безпосередньо у м. Чернівцях та 

Львові дають змогу припустити не лише про 

спрямування фальшивомонетників на збут до міст, як 

до розвинутих торгівельних центрів, а і локалізації в 

їх околицях виробництва фальсифікатів. 

Свідченнями цього можуть бути дві половини 

ливарної форми, виготовленої на межі ХІХ – ХХ ст. 

для фальсифікації грошей. 

Для проведення офіційної державної експертизи 

виявлених підозрілих монет Міністерством фінансів 

Австро-Угорщини було запроваджено процедуру 

перевірки грошей на головному монетному дворі у 

Відні, в той час власнику монет тимчасово 

виписувалась квитанція, за якою в разі 

підтвердження автентичності грошей компенсувалась 

конфіскована сума. Після проведення експертизи, у 

відповідь на запит відправлявся експертний 

висновок, а самі підробки зберігались з наданням їм 

підконтрольного інвентарного номеру. Виведені з 

грошового обігу банкноти, за рішенням Австро-

Угорського Банку у м. Відні, підлягали спаленню.  

Маючи стабільний курс та високу якість 

австрійські гроші також були заманливими для 

фальшивомонетників за кордоном. Нами виявлено 

свідчення про факти підробки австро-угорських 

монет, виготовлені в Лондоні та Царстві Польському.  

Технологічною відмінністю виготовлення 

підробок в Австро-Угорській та Російській імперіях є 

виготовлення фальшивих корон із сплаву «Британія», 

що має сірий відтінок та подібний до срібла. Дивно, 

що не знайшли свого відображення у підробці серед 

золотих обігових монет найпоширеніші – 10 та 20 

кор. монети, відомими дослідникам лишились лише 

золоті монети номіналом 4 дукати. Значно частіше в 

Австро-Угорщині ми знаходимо свідчення про 

виявлення та застереження щодо російських золотих 

монет. Можна припустити, що фальсифікати за 

прототипом російських золотих рублів 

виготовлялись в Австро-Угорщині через простіший 

дизайн та меншу кількість деталей малюнку 

російських монет. Не встояла перед 

фальшивомонетниками і банкнота найбільшого 

номіналу Австро-Угорського банку – 1000 кор., 

подібну підробку було конфісковано у м. Будієвичі у 

Чехії. Перша Світова війна докорінно змінила 

основні принципи грошового обігу, спричинивши до 

підробки головним чином монет з дорогоцінного 

металу. Так у ході війни вперше з’явились підробки 

золотих та дуже цінних 100-кор. монет, виконаних з 

дешевого жовтого металу.  

Нами також зафіксовано знахідки фальсифікатів 

за зразком російських імперських срібних та золотих 

монет. Можна припустити, що ці підробки з’явились 

в грошовому обігу під час окупації російськими 

військами території Галичини, адже актуальність 

виготовлення підробок обігових монет в самій Росії 

була викликана також і монетною кризою. 

Для підриву балансу у грошовій системі 

Російської імперії та окупованої нею території 

Галичини Австро-Угорщина вдалась до виготовлення 

та ввезення великих партій підроблених кредитних 

білетів 10 рублевого номіналу. 
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Фальшивы короны, Дело, Ч. 199, 5 (17) вересня, Львов, 1895, c. 3. 

Фальшивы монеты однорейнскови, Батьківщина, Число 42, дня 12 (24) жовтня, Львов, 1890, c. 527. 

Фальшивы подроблены гульдены, Дело, Ч. 95, 1 (13 мая), Львов, 1895, c. 3. 

Фальшивые банкноты, Дело, Ч. 260, понедельник 18 (30) падолиста, Львов, 1896, c. 3. 

Фальшивые гроши, Галицкая Русь, № 77, 3 (15) апреля, Львов, 1892, c. 3. 

Фальшивый короны, Дело, Ч. 177, среда 9 (21) серпня, Львов, 1895, c. 3. 

Фальшовник грошей, Дело, Ч. 48, среда 1 (13) марта, Львов, 1895, c. 3. 

Фальшовники грошей, Діло, Ч. 80, середа, 13 (25) цветня, Львів, 1895, c. 3. 

Шайку поддельщиков 20-крейцеровок, Галицкая Русь, № 33, вторник, 10 (23) февраля, Львов, 1892, c. 4. 

Шайку поддельщиков, Галичанин, Ч. 244, 29 октября (11 ноября), Львов, 1904, c. 3. 

Як Лесь став фальшовником грошей, Дело, Ч. 262, 20 падолиста (2 грудня), Львов, 1896, c. 3. 
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Музейні колекції 

Чернівецький обласний краєзнавчий музей, Російська імперія, Тогочасна підробка монети 20 коп. 1505 р. СПБ АР. Інв. 

№ НМ-1096 (С-127) / КН 4094. 

Національний музей історії України, Австро-Угорська імперія, Галичина, товарна пломба із цифрою «3», Інв. № МДМ-

1431-1344. 
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SUMMARY 

 

THE FALSIFICATION OF COINS AND BANKOTETLES IN THE AUSTRO-

UGARIAN EMPIRE ACCORDING TO THE UKRAINIAN SOURCES 
 

Andrii Boiko-Haharin  

PhD, head of the sector of the treasure work problems, 

National museum of Ukrainian history 

 

The situation with counterfeiting money in the Austrian and Austro-Hungarian empire had its specialties. 

Common circulation coins in the empire also become prototypes for counterfeiting, that are recorded in the sources of 

historical Galicia and Bukovina. In the first quarter of the XIX century in the Austrian Empire was the popularity of the 

Russian coin that has caused as well their falsification. Due to the Austrian monetary deficit, the Russian and other 

foreign coins have become more often been forged. Among the Austrian currency coins, the popular gulden coins were 

the first to be used as a prototype for counterfeiting as well as 10 and 20 kreutzer also become the subject of 

counterfeiting. In the 1860s, US dollars, Swiss francs, Spanish santimes, Italian lire and Romanian lei were also used 

as prototypes for counterfeiting in Austro-Hungaria. A new wave of increasing influence of Russian money in Bukovina 

caused withdrawal from the German Monetary Union in 1866. With the monetary reform in 1892 and the introduction 
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of the gold coin, trends in counterfeiting have changed. Although even after 1892 the counterfeiting of the pre-reform 

coins was detained. Monetary reform in Austria-Hungary has also prompted the use of fraudsters of this kind of deceit 

of the trusting population, as issuing old coins for new ones. The line of counterfeit most popular coins in the XIX 

century we also find in the archival case files of Galicia and Bukovina, the most popular of which were 20 heller, 5 and 

1 corona. Frequent cases of counterfeit coins detention directly in Chernivtsi and Lviv suggest that there were centers 

of counterfeiting. To carry out an official state examination of doubtful coins identified by the Ministry of Finance of 

Austria-Hungary, and procedures for checking money at the main mint in Vienna were introduced. With steady 

exchange rates and high quality, Austrian money was also tempting for counterfeiters abroad. We have found records 

of counterfeiting of Austro-Hungarian coins made in London and the Kingdom of Poland. The technological difference 

between manufacturing counterfeits in Austro-Hungarian and Russian empires was in the manufacture of fake corona 

made of alloy named "Britain", similar gray to silver. We do not find any data on the counterfeiting of gold circulating 

coins of 10 and 20 corona, but only the gold coins of 4 ducats are known to the researchers. The First World War 

fundamentally changed the basic principles of monetary circulation, leading to the counterfeiting coins made of 

precious metal. Thus, during the war, for the first time, fakes of gold and a very valuable 100 corona coin appeared. To 

undermine the balance in the monetary system of the Russian Empire and its occupied territory of Galicia, Austria-

Hungary resorted to producing and importing large batches of counterfeit credit cards of 10 rubles. 

Keywords: money circulation, Austro-Hungary, Bukovina, Galicia, counterfeiting, archival sources, museum 

collections, Galicia periodical newspaperl, monetary reform of 1892, World War I. 
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ІЛЮСТРАЦІЇ 
 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Російська імперія, тогочасна підробка 1 руб. зразка 1822 р. Знахідка: Львівська обл., Бродівський 

р-н., c. Берлин. Розмір 35,78 мм, вага 16,87 г. Приватна колекція (м. Київ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Підробка 1 гульдену зразка 1858 р. Аукціон Papiergeld & Notgeld. Sammlung Bazlik. 
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Рис. 3. Підробка 10 гульденів зразка 1858 р. Аукціон Papiergeld & Notgeld. Sammlung Bazlik. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Фальшиві 20 кр. зразка 1809 р. Знайдені в околицях м. Чернівці. Приватна колекція м. Київ. 

Розмір 33,33 / 33,35 мм. Вага 10,7 г. 
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Рис. 5. Підробка 100 гульденів зразка 1858 р. Аукціон Papiergeld & Notgeld. Sammlung Bazlik. Погашений 

шляхом нанесення закреслення у вигляді перетинаючиз ліній. 

  

 

 
Рис. 6. Фальшиві 20 кр. зразка 1870 р., знайдені неподалік c. Россоша, Хмельницького р-ну, 

Хмельницької обл. Приватна колекція (м. Київ). 

 

 

 

 
Рис. 7. Фальшиві пів долара США зразка 1854 р., виявлені в Словаччині. 
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Рис. 8. Тогочасні підробки французьких монет 1860-х рр. зі знахідок Словаччини. 

 

 

 
Рис. 9. Австро-Угорщина, Галичина, товарна пломба кін. ХІХ ст. Колекція НМІУ. 

 

 

 
Рис. 10. Підробки післяреформенних коронових монет. 

 

 

 

 
Рис. 11. Половина ливарної форми для підробки 10 гел. Львівська обл., 1900-ті рр. 

 

 

 

 
Рис. 12. Половина ливарної форми для підробки 1 кор. Чернівецька обл., 1900-ті рр. 
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Рис. 13. Експертний висновок Головного монетного двору Австро-Угорщини у м. Відні щодо 

фальшивості наданої на експертизу монети. 
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Рис. 14. Австро-Угорщина, фальшиві 20 гел. австрійського типу (без року). 

 

 

 

 

 
Рис. 15. Російська імперія, тогочасна підробка 20 коп. зразка 1905 р. Фонди ЧОКМ. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16. Російська імперія, тогочасна підробка за прототипом рубля зразка 1897 р. Знахідка: Львівська 

обл. Розмір 33,19 мм, вага 16,51 г. Приватна колекція, м. Київ. 

 

 

 

 

 
Рис. 17. Російська імперія, тогочасна підробка за прототипом 10 руб. зразка 1899 р. Знахідка: Івано-

Франківська обл. Приватна колекція, м. Київ. 

Розмір частини із зображенням аверсу 22,20 мм, вага 2,11 г 

Розмір частини із зображенням реверсу 22,78 мм, вага 2,08 г 

  


