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ПЕРЕДМОВА
Студентський кооператив “Взаємна поміч” у Львові (“Студенческій кооператив
“Взаимопомощь”) заснований групою львівських студентів москвофільського спрямування
16 липня 1922 року Метою кооперативу було сприяння та допомога робітничій та
студентській молоді, а саме:
– організація спільних господарств та піднесення освітнього рівня робітничої та
студентської молоді;
– організація крамниць для членів кооперативу та забезпечення їх предметами першої
необхідності;
– купівля або оренда будинків та земельних ділянок для членів;
– організація їдальні;
– посередництво при пошуку роботи.
Окрему увагу кооператив приділяв заснуванню бібліотек та читалень, організації
публічних лекцій, курсів та виставок товарів, створених його членами.
Керівними органами кооперативу були Головна управа, Наглядова рада та Загальні збори.
В різний час до Головної управи входили Василь Шепітко (перший голова), Іван Ковалишин,
Іван Мариняк, Ярослав Теплий (заступник голови), до Наглядової ради входили д-р Михайло
Заяць, видавничий редактор москвофільського тижневика “Воля Народу” Кузьма Пелехатий,
Ярослав Кунанець та ін. Друкованим органом кооперативу був москвофільський тижневик
“Воля Народу”, який виходив у Львові у 1921-1923 рр.
Початково кооператив був під опікою Товариства ім. Михайла Качковського, проте не
отримав від нього бажаної допомоги. У травні 1923 року об’єднався з “Русскім ревизійным
союзом” у Львові, що спричинило до незначних змін у статутній діяльності кооперативу.
У 1923-1926 рр. друкованим органом кооперативу були газети “Русскій голос” та “Голос
Народа”.
Більшість членів кооперативу у 1923 році стали членами політичної партії “Народна
Воля”, заснованої з лівого крила москвофілів, яка сповідувала ідеї марксизму. У 1926 році ця
політична сила влилася у новостворене Українське селянсько-робітниче соціалістичне
об’єднання “Сельроб”.
Кооператив “Взаємна поміч” припинив діяльність у 1939 році.
Документи фонду не відображають повною мірою діяльність фондоутворювача, оскільки
збереглись в недостатній кількості. Вони представлені статутами кооперативу, протоколами
загальних зборів, списками членів, фінансовими звітами та касовими книгами, їх
хронологічні рамки 1922-1928, 1938-1939 рр.
Документи писані російською, українською та польською мовами. Справи до опису
просистематизовані за тематичним принципом.
Підстава: документи фонду
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№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів

1

Статути кооперативу, декларація про 1922-1923,
об`єднання з товариством "Русскій
1926
ревізійний союзъ", звернення до
населення Галичини та ін. документи

23

польська,
російська

2

Протоколи
кооперативу

17

українська,
російська

3

Списки членів кооперативу. Членські
книжки Дмухара М. та Шмердяка Л.

14

українська

4

Рішення Окружного торговельного 1922-1924,
суду у Львові та повідомлення голови
1926
кооперативу В. Шепітка про реєстрацію товариства та його членів

7

українська,
польська,
російська

5

Фінансові та статистичні звіти коопера- 1926-1928,
тиву. Квитанції про сплату членських
1939
внесків

24

українська,
польська

6

Касова книга кооперативу

1938-1939

68

польська

7

Інвентарний опис фонду

1954

1

російська

загальних

зборів 1922 - 1927
б/д

До опису внесено 7 (сім) справ з № 1 по № 7.
Опис переробила архівіст

Л. Грабіліна

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів

Г. Громова

Схвалено
Протокол ЕПК № 5
"..22..."….грудня....2009 року

Завідувач сектору зберігання

О. Іваськів

Зберігач фондів

Н. Майовець

