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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОІ ОБЛАСТІ 

СТАНІСЛАВ ДНІСТРffНСЬКИЙ 

/ І870 - І9З5 / 

ЗАСНОВНИІ( НОВОІ УКРАІНСЬІ{ОІ 

ПРАВОВО! НАУКИ 

ФОНД J.r. р.,. 31/ 30

ОПИС № І 

КРАЙНІ дА.ТИ: 1879 - І9З5. 



П Е Р Е Д М О В А.

СТАНІСЛАВ ДНІСТРffНСЬКИЙ /І870�І9З5/ • засновник новоІ украІноь

коІ правовоІ науки,народивоя ІЗ лиотопада !870 року в м. ТернополІ. 
У 1876-1880 роках закІнчив чотири класи початково! школи при 

учительськІй оемІнарІІ в м. ТернополІ, директором якоІ був �ого бать
ко Северин ДнІстряноький І вступив до гІмназІІ, яку закІнчив у Іааа р. 
з вlдзнакою. 

У цьому ж роцІ СтанІслав ДнІстрянський вступив на юридичний фа-
1<:ультет ВІденсь1сого унІвероитету, де вивчав австр!йське право. 

Щоб поглибити юридичну освІту у 1895 роцІ всту�ив до БерлІнського 
унІверситету, пІзнІше вчився у ЛейпцІгу. 

У 1888 роцІ написав свою першу монографІю про австрІйоьке цивІль
не І економІчне право, яка принесла йому заслужений авторитет в юри
дичних rtoJ1ax СередньоІ Европи. Своею першою працею у 1899 роцІ вІн 
захистився на доцента цивІльного права ЛьвІвського унІверситету. 
Одночасно lнІстрянський стає керlвником кафедри австрІйського цивІль
ного права з украІнськоі мовою навчання. 

J. 1�07-191.8 роках був послом авотрlйського парламенту вІд Гали
чини. �ю посаду викориот·овував для боротьби за права украlнського 
народу. У rc,�1 роцІ з ІнІulативи С .днІстрянського в Празі' був зас
нований УкраІнський вlльний УнІверситет, де вlн був ректором, а 
пІзнІше прорек·гором. За весь перІод Існування унІверситету 
С.ДнІстрянсьн:ий викJнідt:1.п у ньому цивІльне, облІгацІйне,фІлософське, 
мІжнародне, речове, господарське право та багато Інших дисциплІн.

20 березня 1928 porty С_. ДнІстрянс(9кий обираетьоя штатJі�И�
академlком ВУ1 �І у КиевІ, але виІхати н� Укра Іну не змІг :::�� труд
нощІ� в одер1іtаннІ закордонного паспорта.

У І�З2 роцІ одержав чехословацьке громадянство. В ПразІ серед 
украіllнцJ.в С.,їінІстрянський пІдтримував тІснІ зв"язки з С.Рудницьким, 
І. Горб�чевським, О. Колессою, І. МІрчуком, О .Гайl1.анІвським, О.�йхель
маном, :З.Старосольським, Ф.Щербиною, л. Яковлевим, О.Мицюкоьt та ба
гатьма Іншими. 

Напри�ІнцІ І9З4 року С.Lнlстряноький переселився ум. Ужгород,

щоб хоч на схилІ лІт пожити І попрацювати оеред своlх. Здоро�"я

його було пІдІрване, а грошей.на JІІкування не 6Y,JIO. ПІсJІЯ двох 
ТнфарктІв 5 травня 1�35 року С .. �нІстрянський помер вІд розриву 



. . 

.. 

... 2 eG 

серця. Ь�зеио у JІьвІв І н�ова11е 11а J!и11акІас•кому кидО1111111І�) 
Рукописи та .�,.еякІ особистІ документи з архІву С.ДнІстрянськоrо 

були виnа.Р,ково знайдєнІ доктором фІпологІчних наук, завІдуючим науко
во-досл!дним вІ,л.дІлом н:афе.7\ри украІнськоІ мови та лlтератури фІJІософ
сьн:ого фан:ультету унІверситету Ім. Шафарюtа у ПряшевІ /Чехословаччина/ 
Миколою Му�инкою пІд час фольклорно! експедицІІ в захІдну ЧехІю у 
1974 роцТ. 

На державне зберlгання документи С.ДнІстрянського передав 
MJ.iyu.-июta у 1се;3 роцІ. ЦЕ) - шкІльнІ свІдоцтва, залІковІ кнІ(жки,дипло
ми про закІнчс,ння ВІденського,БсрлІнського та Jlейпц!гськоrо унІверси
тетІв, паспорт, деnутlтське nосвІдчення посла АвстрІйськоrо пар.памен
ту, листування, бІблІографІя праць, бlоrрафІчна .1..1.овІдка та покажчик 

, архІ:nних матерlалІв акадеr,1lка С.Дн�с rрянського, :видана М.Мушинкою, 
фотоr-рафІІ С.}Тнlстрянського в рJ:знІ ро1tи житт·я, його батькІв, дружини. 
ОообливоІ уваги заслуговують фотографІІ С.ДнІстрянського серед перших 
викла.71_�чІв .' краJнського вІльного УнІ:верситету в ПразІ та серед учаони
кІв Берестейоькоl конференцІІ у l9IG роцІ.

/•окумен'l'И фонду на украJ.нськІй, польськІй, чеськlй та нІмецькІй 
мовах. 

Jсього сформоr.ано 33 справи, якІ мІс-гять 55 документІв за 
18'/9-1935 роки. 

Документи :апоряд�-<овані зс.в. вІддІлом комплектування, вlдомчих

. архІвІв та .дlло:оадства Нцишин 2.В. 

Зав� вІ.ттдІлом З.Е.Я:цишин 
І,, 05 1<�0•.) D .... • .,,.,,,v,. .,



У фондt Федоруна,Олександра Касяновича_зберіга.�ться такі доку
менти про Станіслава Дністрянського: 

Ф. р-3452, оп.І, спр. 47 

Мушинка М. , "Академік Станіслав Днtстрянсьиий f його мfсце у бу,цуванні 

УкраЇнськоЇ держави на демократичних принцип&Х". Доповідь на конференції 
"Демократія в Україні". Машинопис. /Іб березня І99Зр./. 

Архtвtст І категоріЇ 

OU.04.I999p. 

Т.Печfнка 

, 
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опис }:: т. 

Спр;:�.nи пост1йного з60рlг�ння 
за І П�. І9З5 роки 

v .В.ХазарІвський 

1r.. .: 

п/п 
Заго.1101,о�t Сї!р:1ВИ 1·р11J·нІ дати :К-сть; !С-сть: Прим І т. 

: док.�· арк. : 
1 . 5 б 

--� ---- --·------- -----··-- ---

. І. СвlдоL�тво про заrйнченюІ І5 зшпня I875ip. І 
11 f,1 І 

J-го класу :вчит::�льсь1�01
ссмінар11 � м.Тернополl. 
Свlдоцтво пlдnисане Севери
нои інІс1'рянським. Ориг1нал. 

2. С:вІдоцтво учня 3-го ·ло.су І5 .ПИПНЯ І8:3�р. l

вищо1 г мназ т r :rз Т�рнополl
про з�к:нченнл 1І-го nІв-
р1ччя l•Jд':) року.

., 

--�· 

,/' '3. ::ki.r:I ко:ва книжка студента 
ю ридичиого факу .пьтету :Нден
ського унlвероитету. 

&ицtс. iJ .. 1,. �JtDeQ-1 кйижкf�І- студента. 
в' 1 - . ff&.Щського уи!nерсит�ту 
за lfШ /I�:9d на:вчальн)tй._ рl-к- О{' t-l • 2 [§] 
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v 5. Свlдоцтво про здобуття звання 27 листопада 
доктора. авотрІйоьког•J права . . I89J р. 

Vб. СвІдоцтво про здобуття звання 
доктора поnІтичного прііва. 4 липня І894р. 

7. Послужний описок офІцера пІхот
ного полку за I89J/-I8S7 ро1tи .

-�-- ,,І . . 

І 

5. Диплом ВІденського унlверситету 7 гр;·дня І894р.
про присвоення ступеня доктора

. ' ��--І ·· ,,-. ї1 ··.._ 

юридичних наук.

•/ 9. Диплом про закlнчення JJейпцІг.... 22· жовтня І8�5р. І 
ського увlверситсту. 

· ІО. !{нижка з вlдмІ тками про просJІу- І895/І896 роки 2.
хання н:урсІв полІтичних JІекцІй 
в ііейrщІгськ.01іу �їНІDерситетІ . 

'/ ІІ. ЛекцІйна ю-1иж1tа студента ЕерлІн- 29 квІтня І895р.2 

4-

І - . -:_ ---

;.. 

І2. 

.сь1tого ун!верситету ..

Диплом про за1tІнч0ння БерлІн
ського унІверситету. 

!895 р. J, - 7:--. , .. -:--=:-..,.., . . ' -:, іГ\ 
. -

.1. ·-· .' ' 1-6,j. . , � - .. " .. 
---·--. � l. . • .. . :

IJ. J!ис'l1И до доч1си Со<і ;r ДнІстрян- 9 вересня І89бр.

ськоІ бuтька Леона Руд�ицького. ІО JJИпня 1397 р. 2 

_/ IJ·•· ПовІдомлеиня про ШJІюб з СофІею 20 1ІЮ1ня i9Dl,p. lt.Рудницькою та свІдоцтво про 
n:,пюб" /солі.я, JCIІJLІ�· f ..l!P)pu}#t'J( _ 

_/t!ІІLІШ ?JOO __ 41,0f!t/?i1c�//II� �/'-
��#t/1!'.l?Ot . Ч 
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15. Депутатське І. слу;кбове поовlд
чення посла АJЗс'І·рlйсь1tого парла..
менту. J1ьв1в. ІІ липня 19 ... Ір.

ОригІнали.

Іб. Лист-подяка УкраІнського Право-

. 

. 

вого товариства у ]ьвовІ. 4 сlчня І�2Ір. 

Т'7 - t. 

: 4 : 5 :б 

І 

·-···-··-r-r і 

Лист УкраІиського Академ1чного 
Товt1.риства нс:Іч" у ВІднІ де
щюфесора СтанІсла:в0. ДнІс·rрян
сь коr·о про прийняття його 
по"t!есиим членом· '.rо:ва рист:ва . 

24 березня І928р. 3 �} -\ 

19. 

�J. 

21. 

]йсти земського уряду м.Праги 
до СтанІслаза ДнІстрянського
про надання йому І його дружинІ 
t.�є.кословацького гро1;·адянства �

І9 листопада 
19:ЗІ р. 

26 липня І�'З2р. 

І , І"" ,. /' 

• ,.. ; ,, 

ПосвJдчення на--;n.о·sв1-л· СтанІсла:ву 7 чер:вня І9З2р. 
Jl_нІстрннсьfсому та його дружин! 
м-ержа'l�и Чехословацьке громадян-
ство. 

Протокол про складання присяги иа 
-вJ рнІсть Чехославацькlй респ3·6л -
цl. ОригІнал чеською мовою. 

(1 ) 
Паспорт, виданий'Чехосло:вацькою 
РеопублІкоrо в І9ЗЗ po,r.

ЗаповІт. 

16 листопада 
І�·32 р. 

2І листопада 
l?ЗJ р. 

2 

І 

І 

з 
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2З. Пос:вІдчення про 6ІднІ сть .

24. Лист-спІвч�ття Союзу украІн
ських адвокатІв у ЛьвовІ.вдовІ
СофІІ ДнІстрянськІй з приводу

з • 4. 

8сврпня І�З4р І 

смертІ ІІ чоловІка. 6 травня І�35р. І

, 25. СвІдоцтво пр�1ерть вида.не 
:в Ужгоро](І 24 червня І�35р. 
ФотокопІя оригІналу, затверд-
1:<ена нотарІусом ІІ .жовтня 
І9J.1бр. 

26. МJ,Jушинка. АкадемІк СтанІслав
-·ДнІстряноький /1070-1935/.

БІблІог�афlя з дарчим надпи-
. 

. 

cor, "ТернопІльському держархІву 
М.�1ушинка''. КиІв I9�2r;. 

27. РодиннІ фотографlІ СтанІсла.ва
ДнІстрянського

· 28. ФотографІя СтанІслава ДнІстрян
ського серед украІнських депу
тuтІв· uвстрІйсь1tого парламенту. 
ІЗхІ9. 

2�. Фотогр,jфlя Станlолава Днlстряв
оькоrо серед украІнсь1tоІ деле-

І9ІІ 

гацІІ на Берес•rейськІй конферен- 20 лютого 

15 

І 

'цІІ. В Ідень. I91Sp. І 

·,,зо. Фотогр:1.фІя СтанІслава ДнІстрянсь
коrо І президен,r,а Чехо-Славаччи
ни Томаша г;� рІкаМаоа рика на уро
чистому вІдкриттІ УкраІнського 
вІльноrо Унlверситету D Пр�зІ. 

жовтень 
І9�Ір. І 

. . 5 • 6• 

І ,� 

І І 0�і 

І . , ІІ ....... �':_t

�.(�,.

15 Lоиі[ 

І 

І оц ,·· 

І-
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ЗІ.ФотографІя СтанІспава ДнІстряноько
го на Jрочистому обlдІ з нагоди 
вІдкриття УкраІнського вІльного 
УнІверситету в ПразІ. 

з 

ОригІмал Іб,5х22,5. 1921 р, 

32. ФотографІя СтанІслава ДнІс1·рянсь1<:о

го серед перших викла,11.(lчІв Укра-.
Інського вІ�ьного УнІверситету в
П раз І.
Оригінал ІЗх2І.

33.'РотографІя про9есора. УкраІнсько
гс вІльного УнІверситету в ПразІ 
І.Горбачевського. 
Орі'ігІнал 8xIJ. 

І92І
І92Ірр. 

І92Ір. 

: 4 : 5 : 6 

І І · '
-:

'();;_� . ---

І І 

І І 

Б· да1-пі!;1 �а�лІл опису вю�qено 33 /тридцять три/ справи з к, І по 
;; :33, 52 документи за HJi9-I935 роки. 

3ав. ?..І,. ,,_Тлом 3.Е.Нцишин

СХDАЛЕНО 

п pOTOKOJl ЕК 
Держархlву Терно
пІльськоІ обж�отІ 
в Ід /�. Р .J' . 1'З ;; ,,r 

----- -
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ДЕРЖАВНИ.і АРХ!В ТЕРНОП!ЛЬСЬКОІ · ОВЛАСТ! 

СТАН!СJІАВ ДН!С'ІРЯНСЬКИй: 

/ !870-1935 / 

ЗАСНОВНИК новоr УИРАІНСЬКО1 

ПРАВОВО І НАУlіИ 

оонд № ь зt.;-зо 
г · 

опис ;� / 
------

Справ пост:ійно1�0 зберігання. 

Крайні дати: І88І-І995рр� 



F>=========�===:"��--= .. ----------.-... ,i;r __ ,-..,,......,_., __ _ 

�нд � п 3 чзо.
І 

опис j� / 
---

Справ постЇйного зqерігання 
за І88І-І995 роки. 

ЗАТ.ВЕРJ.{ІК.УІ) 
/ ,,,. 

ДИре�ор _д�раархіву 

,, 
Т'1!іі)пfді,Ської 

�
б.11ас\'f

;_· {, � \·� ( ,() . Б.Хав�рІВСЬКИЙ 
І,, ,Р{ 
\\ ·/І-і.1 . . . 
'І;( ··'f . . . / .. ,

'l.

f
• •  • • • І. ' •', 

// _/' - , 
. .,___._.;:�;:.��. ;.: . 

І ,' 

1,./ 

1� . . 
Дата 

. К-сть:К-сть :Прим •.. • • 
Заголовок справи п/п: 

-

І . 2 . 

ТВОРЧ1 МАТЕР!АЛИ. � 

34. Дні С'l'рfІНСЬКИЙ С. "Границі науки
права". Рукопис.

35. Дністрянський С. "До юридичної
:ме�одології". /Документ
німецькою мовою/.·

Зб. ДНЇС'l'РЯН�ЬRИЙ с. "!сторія 
міжнародного t церковного та 
карного права'.'. Рукопис. 
Уривок. 

v37 _ ДНіссrрянський С. "Родинне право
ЗакарпасrськоЇ України". Рукопис. 

. докум. 
. з. 

без дати 

·20 квітня
І935р. 

Gез дати 

І928р. 

:докум.: арк. . 
. 
. 4 • 5 . б. . 

І 

І 26 Гоі�ТІ 
---..�• 

І І 

І 'ц/� 
Г:-;. ·. І�-- . І \.' . fi ,...... -,, ' - 7 1· . · :r 

. � . -� .. � ; .... .,.. .. _ ,) 

.І 
І 
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v 38. ДНЇстрянсьRий С. "Старt й. нові без дати 

39. 
/ 

· шляхи в науці прива'1'ного 'права".-
Стаття.· Часопис "Життя f право",
ч. 4.

дністрянський С. "Шкода в державно
вирtбному договорі австрійського 
права". Титульна сторінка праці. 
Рукопис. /Документ німецькою мовою/. 

' 

І898р. 

40. Дністрянський•С. Стаття без назви. /І899р./ 

' 

4І. 
·-•

Рукопис.

Дністрянський с. 'tОu"вднана УкраЇна".
Стаття. 11Украrнська Національна І5 січня. 
Рада". Стаття про С.ДНістрянсьиого 19Idp. 
та fнн1их t.шенfв Ради. Газета "Нова 
fл.!{)c'l'poвaffa газета", ЮІ. /Документ 
німець1юrо мовою/. 

\/ 42. Дністрянський С. Список оригf.напьнюс
німецьких праць. /Документ

· німецькою мовою/.

І 

ДОЮFМЕНТИ ДО Б!ОГРАФ!t. 

\/43. Свідоцтва про закінчення 
С.ДНістрянсьиим дершого і 
третього масfв гімназії. 

· /Документи польською мово•/.

І. 

29 січня 
І&8Ір., 

зо СІЧНЯ 

І88Зр. 
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(44. Свідоцтва про успішність 
С.ДНfстрянського у Віденеькому 
університеті. /Документи
німецькою мовою/.

ІІ липня 2 

Лр; ( І' { �• t(f,,-:. ,. 

І890р.,

квітень-липень 
І894р. 

( • І І � Довідка, вмана С.ЛністрянськоІ!ІУ, 05.02.І894р. 
J.{1 ;,tf.. ІІ'/1/j_(- • l, (}, 

про його -на-в-чання-у_J3�нсько�у · JP9i-� 

уні верситет��1�с.. -�{�-�-:pr�. 
німецькою мовою/.�_;,,,,,--

-46. Вітальна грамота Віден�ького 
універси�ету з нагоди здобуття 
С.ДНtстрян�ьким звання доктора 
юридичних наук. /Документ 
латинською мовою/. 

47. Довідха про прийом С.ДНістрянського 
на факультет юридичного права 
Берлінського університету. 
/Документ латинською мовою/. 

� (;,,(r;/,.. � , 

'/ 48. Довідка на tм"я с.днtстряне;ького,
-вид"ана fмпера!.rg_р(;;•ЬН-О-військовим 
мі:нісrrром;Jд<;"кумент німецьк�-- . 
мовою/. ' /' </с./, 1:>,r, r. /, ,-, , · �--,, /:.-

/.. 

(',І 

(} . ·--�!-�.. ,..,.,,,., ,, ... _...,,,�'("_ 
•, � • ... : • /F І' ..,. І 

"' 49. Паспорт С.Днісrrрянського. 
/Документ німецькою мовою/.

,J ti ,!,,І/ t: � С'_ 

7 грудня
І894р.

27 серпня

І895р. 

І5 січня 
І89?р. 

9 квітня
І89?р. 

V 50. Кеяе-.f'tйна книга �тудента Лейпціг�ьиого

І І l- - ►� 

-,(). р � ' V! І t ~' І .
-- . 

І І 

І 

2 

lшП·
І 8 

унtверси�ету доктора С.ДНістрянсьиого.
/Документ німецькою мовою/. I8,n � пп 1 1-;::;1",р. t=� І �-_. -·. і ·�---
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51. 

2 

Довідка та копії про оПJІату праці 
професора Львівського університету 
С.Днfстрянського. /ДокумеН'l'и 
німецькою мовою/. 

52. Вітмьні грамоти доктору
С.ДНістрянському. /Документи
латинською мовою/.

з 

2! ЖОВ'І'НЯ

І90Ір., 

25 грудня 
І941р •.. 

І? листопада 
І898р�, 

22 жовтня 
І900р. 

, 53. Грамоти УкраЇнського ан�емічного 7 грудня 
Товари�тва "Січ" у 25-літній ювілей І9І9р. 
науковоЇ праці С.Днt.стрянського. 

;j4. Грамота Українського Товариства 4 червня 
Прихильників Освіти у Відні. І�2?р. 

,,. 55. Випие з метрики про смерть 2! червня 
С.ДНістрянського. /Документ І935р. 

чеською мовою/. ... 

56. 
"' 

Документи,_ Земського уряду в І9 грудня 
Празі про С.ДНістрянського та І938р. 

його дружину. 1(onfЇ. /Докумен'l'И· 
чеською мовою/. 

.J?. Довідки про роОоту С.ДнfQтрянського 28 KBI'l'HK

в .УВУ у Празі. /Докумеwrи німецькою І942р., 
мовою/., 28 t!OB'rHЯ 

194Зр. 
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ЛИСТіl gЮНДОУТВОРЮВАЧА. 

58. Jlист С.Дністрянсьного професору
доктQру Сатурніку. /Документ
чеською мовою/.

ЛИСТИ ЮНДОУТВОРЮВАЧУ. 

59. Лист С.Дніс'l'рянському від
професора Пенка з Берпіна.
Оригінал та фотокопія.
/Документи німецькою мовою/.

І4.ІІ.І934р. 

Іб.O3.І934р. 

60. Лист С.Дністрянському з деканату 2І листопада
віддtлу права f політичних наук І9ІІр.
Університету tм. Цезаря Шранціск�f
у Львові. /Документ польською
МОВОІО/.

бІ� Лист С.Днtстрянському з Міністерства 
Віросповідань і Освіти. 10 грудня 
/Документ польською мовою/. І899р. 

62. Лист-подяка С.Дністрянському від
Президі:Ї Учительської Громади
/Мукачtв/ та конверт, адресований
йому.

· 'v 63. дист-прохання Головної Ради

Товариства УкраЇнсько-руських 
Правників у Льв�ві до 
с.дністряиського взяти участь у 
відзначенні 25-літнього ювілео
Товариства та конверт, а.цресований 
С.Дністрянському. 

Іб червня 
І9ЗЗр. 

14 чер:вня 
І934р. 

І 
§"11

2 

' \
\ 

І І 

І І 

[ОЮ 
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2 2 

[§] 
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64. Привітання празьких сецесіоністів ОІ.І2.І93Ір.
зі Льsова та конверт, адресовані

· С .Дністрянському.

65. Конверт з Міністерства Віросповідань
і Оивіти, адресований без дати 
С.Дністрянському. /ДокумеН'l'
німецькою мовою/.

бб. Радіограма С.ДНістрянському від 23.04.І928р. 
С.Рудницького з Харкова про 
придбання залізничного квитка на 
проЇзд в СРСР. /ДокумеFR нЇмецьRою 
мовою/. 

МАТЕР!АЛИ ПРО ШОНДОУТВОРЮВАЧА. 

\/ 67. Золь І. "Доктор Станіслав 
Дністрянський: Стаття. /Документ 
ПОЛЬСЬКОІО мовою/. 

v68. Статті про С.ДНістрянського, 
присвячені 125-рtччю від дня

народження вченого. Газета 
''Русалка Дністрова", ri'020/&S/. 

листопад 
IS195p. 

69. Листування Б.Хаварівського з , 2 вересня 
М.Мушинкою про передачу документів І995р., 
С.Днf стрянсь1сого на державне І2 жовтня 
зберігання. · �995р. 

,, 
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І І 
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?О. Запрошення на Святочну Академію з 
� nр11вою� 25-літньоЇ професорськоЇ і 

наукової дЇяльнос�і професора 
доктора С.Дністрянського, яка 
відбувала�я в УВУ_у Празі. 

'7І. Матеріали з міжнародної науковоЇ 
конференціЇ, присвяченої 125-річчю 
з дня народження академіка 
С.Дністрянськогсі /запрошення, 
програма, ювtлейний конверт та 
�вітлина учасників/. 

.. з : 4 : б :б 

9 грудня 
І9І9р. 

І 

!8-19 листопада 4
І995р •. 

І 

1-,
(}

О ' . � 
--V•"f"� 

І 

[�-�\�, 

ДОКУМЕНТИ РОДИЧ1В ЮНДОУТВОРЮВАЧА. 

72. ДністрР.н�ький Северин. Свідоцтво
про здачу державних е�заменів у
Відеись1tому універuи'l'еті.
/До1tумент німецькою мовою/.

73. Записка про смерть батька - Северина
Дністрян�ького. /Документ німецькою
мовою/.

?4. Свідоцт�1 
про закінчення Софією

ДНf С'l'рЯНСЬКОЮ ВОеЬМОГО класу 
гімназії. �отокопія. /Дону�ент 
ПОJ1ЬСЬІ(ОЮ мовою/. 

75. Довідка, видана С.Дністрянськtй,
_про повернення м_айна ЇЇ чоловtка.
/Документ німецькою мовою/.

І грудня 
І89Зр. 

без дати 

І90Зр. 

2 червня 
І942р. 

І 

І І 

1-ь!��,�-�

І І 

� 

І І 

І_о� 

І 

@�� 
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:u _______ ,__ ____________ _ --------�----------.... 

7о. П.)свtдчення-, ви.цuне �.;.диі<;s�•ря11�ькіR .25.ІО.І94бр. 
1,G}С0(.;Л0і1fЩ;,КИМ репuтрr ацt Й.НИМ

ор��:.:щом. /Документ че(�ькою мов<>ю/. 

71. Бойчук о. "Таш�нт із сузtр"я
'l'алан'l•fв". Cтa'l"i'fl про Софію
Дні-.;11•рян .... )>Ну. DирЇз1са з га...1ети 
"Тернопfль вечі�ній", r1r . 

V 
14, лю'rоr'о 

І99ор. 

?:::5. Jіи �1.· !.вана Гщrу<їоь:;ького /зятn \// OiJ.0?. І930р.
(.; .?уд:1иц�)ко1 ·�/ невtдамим с,:.;обам. 

---·-··- ·-----

,JO. С..а т. тлина 11. Муш�нки з з. ни�. 1,мо вим 

...;тол1м родини удницьких:

Дніс•11рRн ;ьиих. 

{ 

без дати 

без ДS',fИ

І-

І 

І 

І 

І 

\. і 
1�1) 1, 

_:- .. :J І 

§] 

1� 
чь�, і 
, _ _  , \ .:�--· ··ЧОо\А· 

В дании роздfл опи<;�r вне-.;ено 4'"'• /. ... O!JOK ві�ім/ справ з �l по 
;,:.:.й, 'У) /•., імде ;fi•r/ до1су1�ен·rі в 3а r: юІ-І�':J5 реки. 

Архіві"т 'f .Печінка 

1ЮГОД�О 

Про•rокол ��� Деркаркі ау 
'l'ернопtль"'�к�ї обл�'І'і 
,tjfД ;U;. tJ.t. 91' .. i_L __ 

І'ол�- О.БоА�• Іj 
. 

( р, а-"). __ j 
--- --
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Додаток І. 

Сnи�]о.к лtтерат)1ри. 

! . Днf\,тря:нс-ький с. Аве;тр-ійс.:ь�е праsо приватне / Руко�с.
9 JIИПl-Jf: І90ор. 30(ч.;. /u,IJ, )І /?тО.9 "flltil�/· ,/f;,:3 

і. Днf (;.трянсь;сий с. Заручини з ав,;Т-рй�ськtм rіраві / І'аtіілітацtйний
вию1ад, виrол-vшений у JІм;овf 21:S сі��ня І69�р. - Ль.еів: НТJІ, IG99. 
ZЗс. //)/. Р /1·1 Об t?ltrCJOlt б?.3 

// Д6�' 
. ' 

з. Дні.;'l'рЯН(;f"КИЙ G. 1cтopfn і 
Відень-дей1щіг, r�;�9. ulc. 

тесрf я міжнаро-.циого приватного права.• 
/Німецькою мовою/. 1�8 "ІVJ1✓ /о. . 

FІЛІ'� �:;:3 
//- до? 

4. Днr�·rрннський С. Пuг,rяд f-fe. тє:орЇ Ї щ1ава та держави.
НТШ, І925. бЗс. //d. /V.-fr�C> ..Zllt� jJ;-1 

t1 •
- ..t"b,Bt.В:

5. ,ЦнЇ(;'l':f>ПНський С. Право родинне / Рукопис. - Львів, тотий І90З.
IJ4�. /и..,{( . 11,1 Р-108

lll't173/'t . 6' 7.d 
.454 

1:). Дr1іс•rрннсь!<ий С. Про вит1.нси прї;.;ва авичаввого. - Львів, 1904. 
t,б..; о /lJvJil>...:Ь.i(OIO M(;tIO,O/ ., /tltf. /У JJ7:�6 

ИІі,•СJ»fі tJ І': З 
// ДІJ'.1/ 

7. Днr�·rр�нський с. Цивільне право. -:- Відень, І9І�. '11. І. ІОбЗс.
/иt7, IVJ?-7'0-1 n/и"t?/:n, �7.з 

и,, 7 / .4 6� 
о. Днt(;трянеький с. � ..;танови ..:.учасного права циві�'!ьNого. - Прага, 

I9Zu. 347-з. /Че,;ь.коіо мовою/. /1-1�. /i/' J'-1'-I.I/ 
ttlиyj'1 6'7..3

. ,46-9 
'iJ. Дfііетрянt.:ьк�1й С • .�(і:J1ька сліз прu пожи•.r1L'вве володіння друюsЮf /

Особливий відбиток з "��:ниги пам"яті", виданої Львіз\;ьким · 
уні: вер<;�ітетом до вшанування 500-літнього ювіле!> rір�кі вс.ького 
унtверс.;итету. 27..:.. /іlольською мо:еою/ ., ,"иВ. /1/ J>.?-ld 

• І 

ІО . . 
. 

//lj) 6�.З vvrt'Y71 .# .5'9

ДнЇ.стрянс11к�1й С. )!крtіЇН& і Сві:11ова конференція. - l1paj�a: 
"Bt:e1,;вi'l'•', І9І�. (Щu. /Чеською мовою/. ;'w·f, A/'rf)H,;l

,tiцr;( Jil 
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І 

І 

І 

. · �
- ------�-- .... - -·----
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ІІ •. Дні�трянс:.-,1-сиt.1 С • .Ущ)�ЇМ,fі t Світова конференція / / Питання 
україмознав�тва. - І9І9. - J1ю. - І�4с. /wранцузькою мовою/.

,�с /t/JJ-71-7-

tttaey;/i .б�З
12. l,.J9j-l9;�З. іОвілей,ний зGtрник В ЧС(JТЬ nро(!)есора/док1ор� 

С'l'аниr::лава Дніс.трF.нс;ького, піднесений rовіляроьі з приводУ 
хlого �Е,-лtТНі;:.ОГО Юві:лею ft&уксвоЇ дtмьності nрофееорами 
фаr.ульте�'а правЕ. і суuпільних: наук УкраЇнського Вільного 
.vнівер(;итету н .Празt.· - Прага, І92З. ЗІuс� J«�,ІVl'f/J 

tl/ufY ,45:р 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Станіслав Дністрянський 
(1870-1935) 

•• •• •• 

засновник ново� укра�нсько� 
правової науки 

ФОНД № Р-3430 
ОПИС№ 1 

справ постійного зберігання 

Крайні дати справ: 
1879-1989, 2007 роки 



Доповнення до біографічної довідки 

У Державному архіві Тернопільської області триває збір документів 
до архівного фонду Дністрянського Ст. - відомого українського вченого
правознавця, публіциста, редактора, громадського діяча. 

У квітні 2007 року Мушинкою М., професором української філології 
(Чехія, Пряшів), академіком НАН України, передано на державне зберігання 
документальні матеріали Дністрянського Ст., що надійшли до нього від родини 
Дністрянських. Урочиста передача вищезазначених документів у держархів 
області відбулася під час перебування Мушинки М. у м. Тернополі на 
урочистостях із відзначення у 2007 році 130-ої річниці від дня народження (03 
грудня) та 70-ої річниці від дня трагічної загибелі у таборі ГУЛАГу (03 
листопада) Рудницького Степана, основоположника національної географічної 
науки, академіка, організатора і першого директора Українського науково
дослідного інституту географії та картографії, заснованого у м. Харкові 80 
років тому (О 1 жовтня), дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, 
брата Дністрянської С. (дружини Дністрянського Ст.). 

В липні 2007 року працівниками відділу формування НАФ та 
діловодства проведено науково-технічне опрацювання документальних 
матеріалів до особового фонду Дністрянського Ст. 

Справи у фонді систематизовано за схемою: 
1. Матеріали біографічного характеру про фондоутворювача.
2. Наукові дослідження Дністрянського Ст.
3. Листування Дністрянського Ст.
4. Документальні матеріали про Дністрянську С., дружину

Дністрянського Ст., відому піаністку, уродженку м. Тернополя
(1882-1956 роки).

5. Документальні матеріали про вшанування пам'яті Дністрянського
Ст.

У роздш фонду "Матеріали біографічного характеру про 
фондоутворювача" увійшли ориІ')інали документів Дністрянського Ст. 
біографічного характеру, а саме: повідомлення про успішність у навчанні у 
Тернопільських педагогічній семінарії та гімназії (спр.82, 83), відомос1,і про 
грошове забезпечення та його наукову, викладацьку діяльність (офіційні листи
повідомлення, нотаріальне засвідчення), вітальні листи за 1879-1941 роки 
( спр.84-87). 

Професор Дністрянський Ст. сприяв розвитку правової науки, а також 
мав багато послідовників - українських вчених та юристів. Саме тому 
дослідників зацікавлять рукописи наукових досліджень академіка. До fЮЗділу 
"Наукові дослідження Дністрянського C'F." архівного фонду в11еєено р,ук0пиеи 
досліджень за 1899-1928 роки, а також наявні недатовані рукопиєи. РукопиGи та 
стаття у газеті "Боротьба народу за право" надають змогу ближче ознайомитиGь 
із напрямками наукової діяльності нашого від0м0Fо земляка. Це д0слідження 
соціологічного методу, історії права, методу еволюційного р0звит:ку в історії 
права ( спр. 88-105). 



Епістолярні матеріали, що відклалися у фонді, а саме: листи Хеннера

Еміля (Польща, Санок), власника похоронної агенції, Баканчука М., 

Рудницького Ю. (псевдо - Опільський Юліан (брат Дністрянської С.)), Золля 

(Польща, Краків), юриста, Рудницького С. (Україна, Харків), професора 

географії, внесені у розділ "Листування Дністрянського Ст.", всього 

сформовано 6 (шість) справ. 
Цікаві відомості про Дністрянську Софію, дружину Дністрянського Ст., 

яка займалася благодійницькою та викладацькою діяльністю, містяться у 
документах, переданих Мушинкою М. У фонд (розділ "Документальні 
матеріали про Дністрянську Софію, дружину Дністрянського Ст., відому 
піаністку, уродженку м. Тернополя (1882-1956 роки))" оформлені слідуючі 
документи: листи Фролака І. (Прага), Золля (Польща, Краків), юриста, афіша та 
примірник програми концерту Дністрянської С. у Львові 07 березня 1918 року, 
а також примірник оголошення про концерт учениць Дністрянської С. (Австрія, 
Відень). 

Публікації некрологів із спогадами про Дністрянського Ст. та про 
відкриття меморіальної дошки академіку у м. Тернополі в 1989 році, нариси 
Мушинки М. (Чехія, Пряшів) "Історія стола" та "Історія валізки" про пам'ятні 
речі, які належали Дністрянським С. та Ст., що були передані ним у фонд 
майбутнього меморіального музею Рудницьких та Дністрянських у Тернополі 
також оформлені на державне зберігання (розділ фонду "Документальні 
матеріали про вшанування пам'яті Дністрянського Ст."). 

З документальних матеріалів, переданих у держархів Тернопільської 
області, працівниками відділу формування НАФ та діловодства сформовано 38 
(тридцять вісім) справ постійного зберігання (133 (сто тридцять три) 
документи) за 1879- 1989, 2007 роки. 

Передані Мушинкою М. документи у архівний фонд Дністрянського Ст. є 
цінним джерелом для майбутніх дослідників з вивчення наукової спадщини та 
життєвого шляху нашого видатного земляка. 

Архівіст d)f Г.П.Муц 
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Фонд № Р-3430 
Опис№ 1 
справ постійного зберігання 
за 1879-1989, 2007 роки 

№ Заголовок справи 
з/п 

1 2 

Матеріали біографічного 

характеру про 
фондоутворювача 

82. Шкільні повщомлення та 
свщоцтва Дністрянського Ст., 
учня І, ІІІ, IV класш 
Тернопільської педагогічної 
семінарії, про усшшнІсть у 
навчанні за 1879-1880 роки 

83. Шкільні свщоцтва Дністрян-
ського Ст., учня Тернопільської 
гімназії вищого ступеня, про 
успішність у навчанні за 1881-
1888 роки 

84. Документи (нотаріальне 
засвідчення, фрагмент листа) про 
матерІальне забезпечення 
Дністрянського Ст. на час 

. пошуку роботи після закінчення 
навчання. 

Крайні Кіль- Кіль- При-
дати КІСТЬ КІСТЬ мІтка 

доку- арку-
мен- ШІВ 

ТІВ 

з 4 5 б 

:, 

І 

І о�·; ·r
І ! �� J 

-· . ..:· 

13 липня 4 4 на 
1879 р. поль-

15 лип� І 
•u 

СЬКІИ 

1880 р. МОВІ 

15 липня 12 12 
oiil .._lШ_t 

1881 р. поль-

зо липня І •u 

СЬКІИ 

1888 р. І МОВІ 

02 грудня 2 з l_<1til 
1893 р. поль-

Без дати І іІ •u 

,І 
СЬКlИ 

МОВІ 



85. 

86. 

87. 

ІІ 

11 

1: 

88. 

89. 

Рукописи 

Повідомлення, листи 
. . 

13

відомостями про ДІЯЛЬНІСТЬ 

Дністрянського Ст., професора 
•u австр1иського ЦИВІЛЬНОГО права

Львівського уюверситету, за
1893-1916 роки.
Рукописи

Повідомлення, листи про 
грошове забезпечення 
Дністрянського Ст., професора 
австрійського ЦИВІЛЬНОГО права 
Львівського уюверситету, за 
1895-1941 роки. 
Рукописи 

Лист-поздоровлення Президії 
Українського Національно-
Демократичного Об'єднання 
Дністрянському Ст. з нагоди 
призначення його професором 
Німецького університету у Празі 
від 05 березня 1930 року (Львів). 
Приєднано лист-поздоровлення 
ректората Українського уювер-
ситету у Празі Дністрянсько-
му Ст. з нагоди його 60-ої 
річниці з дня народження від 12 
листопада [1930 року] (Прага). 
Машинописи 

Наукові дослідження 

Дністрянського Ст. 

Рукопис "Схема наукових праць 
професора Ст. с. Дністрян-
ськоrо" 

Дністрянський Ст. Дослідження 
"Право спадщини". 
Рукопис 

27грудня 14 28 

,
w-•1
__ fJJ._.r

1893 р. поль-

12 грудня 
•u 

сьюи 

1916 р. МОВІ 

І 

ЗО березня 9 10 f оц .і 
· на---

1895 р. поль-

25 грудня 
•u 

сьюи 

1941 р. МОВІ 

ІІ 

05 березня 2 2 І o�il 
-=:J 

1930 р. ·-
12 

І листопада 
[1930 р.] 

І : 
.І 

11 

� 

\§] Без дати 1 '§ 

1899 р. 1 
JдГ 
·-Ю,З

-1

\_о_�� 



90. Дністрянський Ст. Дослідження 01 червня 1 58 

,� «Цивільне право. П том». 1911 р. 
Рукопис 

І о�� +J.

91. Дністрянський Ст. Дослідження 1923 р. 1 129 "·1 
"Річеве право". -��·.2J
Рукопис 

Іоtі r.92. Дністрянський Ст. Дослідження 1923/ 1 35 
"Історія приватного права". 1924 р.р. --=· 

Рукопис 

93. Дністрянський Ст., професор. 31 березня 1 12 І о�11 Gf 
Реферат про монографію Мель- 1926 р. 11 І�, І 

..,,,.. -----�
ника м., доктора [юридичних І 

наук]: "Комітет 
' 

як збіркове 
підприємство - юридична особа 
приватного права ". І 

Машинопис 

94. Дністрянський Ст. Дослідження 1926 р. І 1 182 

І o�Jзl"Загальна наука права і політики. І 

Том. IV Книга: Історія І 

приватного права ". ,І 

Рукопис 

95. Дністрянський Ст., професор. 1927 р. 1 117 �1 
Дослідження "Приватне право. І 0-��JТом. Основи". 

ІІ 

Рукопис 

96. Дністрянський Ст., доктор юри- 14 січня 1 1 
Іоц·1·дичних наук. Стаття "Боротьба 1928 р. 
, __ J І народу за право" (газ."Діло" .-

І Львів.- 1928.-Січень). 
Вирізка з газети 

97. Дністрянський Ст. Дослідження Без дати 1 19 

[ощ І 
"З теорії міждержавного приват-
ного права". .І :І 

Рукопис 11 

І 



98. Дністрянський Ст. Дослідження 
"Четвертий ВІДДІЛ. Пожиткові 

І річеві права". 
Рукопис 

99. Дністрянський Ст. Дослідження 
"Загальні правні постанови". 
Рукопис 

100. Дністрянський Ст. Фрагменти 
рукопису дослідження "Позив о 
право власности" 

' 
\, 

101. Дністрянський Ст. Фрагменти 
рукопису досшдження "Наука 
українського приватного права" 

102. [Дністрянський Ст.]. 
Дослідження "Правний стан 
населення земель українських 
XIV - XVI в." 
Рукопис 

'1 103. [Дністрянський Ст.]. Дослідже-
ння ''Шляхи ДО нової теорії
цивільного права".
Рукопис

104. [Дністрянський Ст.). Дослідже-
ння "Населення Московщини 
XIV - XVII в." 
Рукопис 

105. [Дністрянський Ст.]. Фрагменти
рукописів наукових досліджень

-//-//-
106. Чернетка звернення [ професорів

українського університету] з

І

актуальних питань діяльності
українського уюверситету у
Львові [після Першої Світової
війни] із згадкою про

Без дати 1 138 

"

Без дати 1 96 

Без дати 1 40 

Без дати 1 56 

Без дати 1 6 

Без дати 1 14 
іІ

Без дати 1 11 6 

І 

3J' 
Без дат 2 у:/ 

Без дат 1 6 

І 

[§ 

......... -� . ...., 
(, І 

,

7

:..1 

·-

. 
. 

/ опчl 
i..., � ' _, 

,- -�
,,. "'� t ' . 
- ' 

- . 

,:м'С;:;: 

,� . 
[ _::_�

;-� ·0�1 tL •• .,. 

І ........ � .. "'� 

.. �-'""'"'"---:
... �
. --

, . 

,�l О::.:{ 1
.. .... 



Горбачевського І., професора 
(Прага). 
Рукописи 

І Листування 
Дністрянського Ст. 

І 

107. Листи Хеннера Еміля (Польща, 16 липня 4 8 на 
Санок), власника похоронної 1930 р. поль-

агенції, Дністрянським Ст. та С. 19 серпня ській 
(Австрія, Відень) про 1930 р. МОВІ 

встановлення пам'ятника на 

І оц· І МОГИЛІ Рудницького Л., батька 
& 

Дністрянської С., за 1930 рік. 
Приєднано конверти. 
Рукописи 

108. Листи Бажап:.1-ук-а М. Дністрян- 05 вересня 5 12 [§] ському Ст. про встановлення 1930 р. 
пам'ятника Рудницькому л., 05 жовтня 
батькові Дністрянської с., за 1930 р. 
1930 рік. 
Приєднано СВІТЛИНИ Рудниць-
кого Л. та місця його поховання, 
образок. 
Рукописи 

109. Лист Рудницького ю. (Тура), 22 липня 1 3 Cfu брата Дністрянської с., 1930 р. 
Дністрянському Ст. приватного І 

: 
змісту від 22 липня 1930 року. 
Рукопис 

110. Листи Золля, правника (Польща, 14 жовтня 4 7 на 
Краків), Дністрянському Ст., 1928 р. поль-

І! професору (Прага), 20 травня ІІ ·�

з питань СЬКІИ 

наукової співпраці за 1928-1933 1933 р. МОВІ 

роки. 
І §1 Приєднано конверти до листів. І 

Рукописи 

111. Листи Рудницького С. (Україна, 01 січня 27 37 

§З Харків) до Дністрянських С. та 1926 р. 
Ст. (Австрія, Відень) за 1926-



V 

І 

1931 роки. 
Приєднано лист Рудницьких 
Орисі і Левка (Україна, Харків ) 
до Дністрянських С. Ст. 
(Австрія, Відень) від 06 липня 
1932 року та поштові конверти за 
1927-1928 роки. 
Рукописи 

112. Поштові лист1вки Рудницько
го С. (Україна, Харків) Дні
стрянським С. та Ст. (Австрія, 
Відень) за 1926-1930 роки. 
Рукописи 

Документальні матеріали про 
Дністрянську Софію, дружину 

Дністрянського Ст., відому 
піаністку, уродженку м. 
Тернополя (1882-1956) 

06 липня 
1932 р. 

19 жовтня 
1926 р. 

19 липня 
1930 р. 

113. Лист Фролака І. (Прага) [Дніс- Без дати 
трянській С.] приватного змісту.
Рукопис 

114. Афіша та прим1рник програми 07 березня 
концерту Дністрянської Софії, 1918 р. 
шаюстки, 
товариства 
Лисенка у 
1918 РОКУ 

в заш музичного 
1мею Миколи 

Львові 07 березня 

: 
І 

І 
І 
І 

'І 

,І 

10 

1 

2 

115. Примірник оголошення про Без дат , 1 
благодійний концерт учениць 1 

Дністрянської С. в заш 
учительського товариства на 
користь українських ранених 
воїнів [АвсТРія, Відень] 

116. Листи Золля, правника ( Польща, 
Краків) Дністрянській С., 
(Ужгород) із співчуттям в зв'язку 
із смертю Дністрянського Ст., а 
також приватного змісту. 

10 травня 
1935 р. 

20 травня 
1936 р. 

10 

11 

1, 

І 

11 

2 

1 І С"-\ ":-,. 
""''J� .• 

10 

·----=-

поль
ській 
MOBl 

ІІ 



J 

Приєднано поштові конверти до 
ЛИСТІВ. 

Рукописи 

Документальні матеріали про
вшанування пам'яті 
Дністрянського Ст. 11 

11 11 

11 
11 

І� 117. Публікації некролопв 13 спо- шсля 2 2 гадами про Дністрянського Ст., 05 травня 
11 професора юридичних наук. 1935 р. 11
11 Вирізки з газет 

І 0ц1 118. Публікація Добровольського М., 01 травня 1 11 1 
1989 р. 11 кореспондента, про вщкриття 11 

меморіальної ДОШКИ Дністрян-
ському Ст., академіку правознав-

., 
ства, у Тернополі (газ. "Вільне 
життя".-Тернопіль.-1989 .-
Травень.-№ 84 (1196)). ІІ 

Вирізка з газети 

119. Мушинка м. Нариси: «Історія 08 2 2 [§] стола» 1 «Історія вал1зки» про КВІТНЯ 
пам'ятні речі, передані ним для 2007 р.

11 майбутнього меморіального 
11 музею Рудницьких та 
І Дністрянських у м. Тернополі І 

(2007 рік). 
І 

Машинописи з авторським 
11 

ПІДПИСОМ 

У даний опис внесено 38 (тридцять вісім) справ, 133 (сто тридцять три)документи за 1879-1989, 2007 роки, з № 82 по № 119, у тому числі:літерні №№ ______ _пропущені№№ _____ _

Архівіст 
Г. П. Муц 

" " _______ 2007 р. 



СХВАЛЕНО 

* * 

Рдl\-\1' 

СХВАЛЕНО 

Протокол ЕК держархіву 
Тернопільської області 
від -10, 01:f. JдtJf №sf_ 
Голо°;!_ва_ К
-�с.-..,,�--

В. М. Котляр 

Прийнято-на-державне зберігання 38 (тридцять вісім) справ з № 82 по № 119, у 
тому числі : літерні №№ ______ , пропущені №№ ____ _ 
Разом з цим томом опису прийнято на державне зберігання 119 ( сто 
дев'ятнадцять) справ з № 1 по № 119, у тому числі: 
літерні №№ ------� 
пропущені№№ _____ _ 

Разом за цим описом прийнято на державне зберігання 119 (сто дев'ятнадцять) 
справ з № 1 по № 119, у тому числі: 
літерні №№ ______ _ 
пропущені№№ _____ _ 

Зав. відділом 

Провідний спеціаліст 

" 4"'-- " 2007 ot-, -...:..•..,,(,,IJ=...:..�-"-'µ��f'--_ р. 

В. М. Котляр 

Г. О. Бучик 
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