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Державний архів Чернівецької області 
 

Виставка до 175-ї річниці  
від народження  видатного буковинського лікаря, мецената і  

громадського діяча Володимира Залозецького (1842 - 1898) 
 

 24 лютого 2017 р. в приміщенні Державного архіву Чернівецької 
області (м. Чернівці, пров. Текстильників, 1) буде відкрито документальну 
виставку до175-ї річниці від народження  видатного буковинського лікаря, 
мецената і громадського діяча (1842 - 1898). 
 На виставці будуть експонуватися документи архівних фондів 
Буковинської крайової управи, Чернівецького міського магістрату, 
Державного ліцею «Арон Пумнул», до складу якого увійшли документи 
Першої ц[ісарсько]-к[оролівської] державної гімназії в Чернівцях, 
Чернівецького змішаного суду, Чернівецької обласної ради, Управління 
комунального господарства виконавчого комітету Чернівецької обласної 
Ради народних депутатів, Відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 
Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих. 
 Серед документів виставки – табель успішності учня 7-го класу І-ої 
Державної цісарсько-королівської гімназії в м. Чернівці Залозецького 
Володимира за 1858/59 навчальний рік; відомості з переписних листів за 
результатами перепису населення за 1890 рік по м. Чернівці щодо складу 
сім'ї та біографічних відомостей про Володимира Залозецького та членів 
його сім'ї, які проживали в будинку під номером 19 по вулиці Руській; 
біографія д-ра Володимира кавалера де Залозецького, опублікована у виданні 
Ізіу Гроніха «Альбом про Чернівці» (1925), в рубриці про видатних 
українців;  відомості про майновий стан родини Залозецьких та 
націоналізацію нерухомості у нащадків Володимира Залозецького (старшого) 
за 1940, 1944 рр. 
 

Довідка: 
Володимир Дмитрович Залозецький  – видатний буковинський лікар, 

меценат і громадський діяч. Народився 01 березня 1842 р. в с. Княже біля 
Снятина (нині Івано-Франківська область). Освіту здобув у І-й державній 
Чернівецькій гімназії та Віденській військово-медичній академії, яку закінчив 
у 1866 р. Працював лікарем у 15-му піхотному полку під час проведення 
бойових дій проти прусської армії. За віддану службу був нагороджений 
срібною медаллю. Після війни В. Залозецький закінчив Віденський операційний 
інститут, здобув вищу хірургічну кваліфікацію та з 1869 р. обіймав посаду 
старшого лікаря 41-го піхотного полку, дислокованого в Чернівцях. Брав 
участь у російсько-турецькій війні, з якої повернувся у 1879 р. кавалером 
Рицарського Хреста, ордена Франца Йосифа, російських орденів Святого 
Станіслава та Святої Анни і вийшов у відставку. 



В Чернівцях хірург Залозецький працював у міському шпиталі, а з 
1886 р., коли в місті відкрито крайову лікарню – головним хірургом 
відділення цієї лікарні. Брав активну участь у громадському житті краю: у 
1882 р. обраний головою Медичного товариства Буковини, був одним із 
засновників Українського народного дому в Чернівцях, з 1890 р. постійно 
обирався до Чернівецького міського магістрату, де активно сприяв розвитку 
охорони здоров'я у місті і краї. 

Помер 05 червня 1898 р., похований у Чернівцях. 
 

 
Контактна особа: 
Масіян Наталія Богданівна, начальник відділу використання інформації 
документів держархіву Чернівецької області 
тел. (0372) 545 001 
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