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5  Листування з Українським 

парламентарним клубом в 

Польщі, Українською 

академічною громадою, 

Українською студентською радою, 

Закордонним комітетом 

Української партії соціалістів-

революціонерів, Українським 

громадським комітетом, Управою 

Союзу земляцтва студентів з 

північно-західних земель України, 

редакцією часопису “Наше 

життя” в м. Холмі, 

представництвом ЗУНР у 

м. Празі, профспілковою 

організацією українського 

студентства, Українським вільним 

університетом, іншими 

організаціями та окремими 

особами про збір коштів для 

українського культурного руху, 

надання фінансової допомоги, 

утиски з боку поляків в західно-

українських землях, надсилання 

часописів, об'єднання 

українського студентства, видання 

книг, запрошення на наради, 

засідання, збори та свята тощо 

10 грудня 

1922 р. - 

31 грудня 

1923 р. 

116  

6  Часописи “Українське життя”, 

ч. 19-36 

30 листопада 

1922 р. - 

20 травня 

1923 р. 

58  

  1923 р.    

7  Обіжники, інші розпорядчі 

документи Центрального союзу 

українського студентства 

2 травня - 

26 грудня 

1923 р. 

 

 

 

76  
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8  Статут Союзу 10 грудня 

1922 р. - 

18 червня 

1923 р. 

76  

9  Протоколи загальних зборів 

Союзу 

4 січня - 

12 жовтня 

1923 р. 

22  

10  Справа про надсилання Громадою 

студентів-емігрантів з Великої 

України меморіалу до чеського 

уряду про поліпшення 

матеріального забезпечення 

студентів 

11 липня - 

24 жовтня 

1923 р. 

16  

11  Копії статутів Земляцтва 

українців північно-західних 

земель України та Чесько-

українського комітету в м. Празі 

15 жовтня 

1923 р. 

5  

12  Часопис “Селянська правда”, 

чч. 1, 2, 4, 5, 7, 10 

10 червня - 

2 грудня 

1923 р. 

16  

13  Часопис Громади студентів-

емігрантів з Великої України 

“Дніпро”, ч. 6 

15 березня 

1923 р. 

1  

  1924 р.    

14  Обіжники та інформації 

Центрального союзу українського 

студентства 

1 січня 

1924 р.- 

15 травня 

1925 р. 

191  

15  Заяви та анкети про вступ та вихід 

із Союзу 

4 січня - 

8 листопада 

1924 р. 

43  

16  Заяви студентів про грошову 

допомогу та видачу посвідчень 

8 січня - 

21 грудня 

1924 р. 

 

98  



 3 

1 2 3 4 5 6 

17  Касова книга Союзу 29 січня 

1924 р. - 

1 червня 

1925 р. 

22  

18  Листування з Комітетом з 

будівництва лікарні у м. Львові, 

Чесько-українським комітетом, 

Українською селянською спілкою, 

Українським громадським 

комітетом, іншими організаціями  

та окремими особами щодо 

будівництва народної лікарні, 

організації товариства 

“Українська самопоміч”, 

надсилання відомостей про 

студентів, позичання грошей 

студентам; запрошення на з'їзд, 

наради, засідання, свята тощо 

2 січня - 

31 грудня 

1924 р. 

46  

19  Протоколи загальних зборів 

Союзу 

4 січня - 

22 листопада 

1924 р. 

23  

  1925 р.    

20  Протоколи засідань Ради Союзу 28 лютого - 

29 грудня 

1925 р. 

36  

21  Обіжники Центрального союзу 

українського студентства та 

листування про допомогу 

українцям західних земель, 

проведення тижня українських 

високих шкіл, надсилання статей 

до журналу “Студентський 

вістник”, передплату на журнал, 

стягнення боргів зі студентів, 

запрошення на наради, засідання 

та свята тощо 

3 січня - 

22 грудня 

1925 р. 
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22  Протоколи загальних зборів 

Союзу 

20 лютого - 

11 листопада 

1925 р. 

12  

23  Звіт про діяльність Союзу 7 листопада 

1925 р. - 

20 квітня 

1926 р. 

12  

24  Заяви про вступ та вихід із Союзу 1 січня - 

5 грудня 

1925 р. 

22  

25  Заяви про надання матеріальної 

допомоги та видачу посвідчень 

3 квітня - 

15 грудня 

1925 р. 

97  

26  Список членів Союзу, які сплатили 

членські внески та борги 

7 листопада - 

грудень 

1925 р. 

5  

27  Справа про видання Союзом 

творів О. Стефановича 

8 листопада 

1925 р. - 

25 січня 

1927 р. 

8  

28  Книга особистих рахунків членів 

Союзу 

1925 р. - 

1927 р. 

 

 

65  

29  Прибутково-видаткова книга січень 

1925 р. - 

лютий 

1927 р. 

28  

30  Корінці квитанцій 1 жовтня 

1925 р. - 

25 березня 

1926 р. 

 

 

 

89  
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31  Підписні листи про збір 

пожертвувань для Української 

гімназії в м. Рівному, високих шкіл 

у м. Львові та допомоги в'язням в 

північно-західних землях України 

25 грудня 

1925 р. 

13  

32  Листування з ощадно-позичковою 

касою, ревізійною комісією Союзу, 

Товариством “Українська 

самопоміч”, Допомоговим 

комітетом українським 

культурним силам за кордоном, 

Комітетом празької групи 

Української партії соціалістів-

революціонерів, Українським 

педагогічним інститутом ім. 

М. Драгоманова в м. Празі, 

Товариством “Просвіта” у м. 

Львові, редакціями часописів 

“Паризький вісник”, “Діло”, 

іншими організаціями та 

окремими особами про 

організацію виступу Школи 

національних  танців 

В. Авраменка, надання допомоги 

голодуючим, становище 

українських високих шкіл, 

надсилання книг та часописів, 

запрошення на засідання, збори та 

концерти тощо 

8 січня 

1925 р.- 

10 січня 

1927 р. 

101  

33  Журнал вхідних та вихідних 

документів 

23 квітня - 

23 грудня 

1925 р. 

13  

  1926 р.    

34  Протоколи засідань Ради Союзу 16 січня 

1926 р.- 

27 січня 

1927 р. 

22  

  






