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генеральне консУльство срср У львові – радянське ди-
пломатичне представництво консульського відділу Наркомату закор-
донних справ срср на землях Західної україни у складі Польщі. Засно-
ване 1927 за ініціативи діячів радянської україни Ю.коцюбинського, 
м.скрипника, о.Шумського. сприяло розширенню економічних, на-
укових та культурних зв’язків, захисту прав громадян срср, вирішувало 
питання про тимчасові поїздки і виїзд до срср з наданням радянсько-
го громадянства мешканцям західноукраїнських земель, здійснювало 
видачу паспортів, віз, актів громадянського стану, збір відомостей про 
економічний і політичний стан у Польщі; поширювало інформацію про 
життя в срср. 1927-1933 Г.к. очолювали с.кириченко, Ю.лапчинський 
і а.радченко. Через консульство частково фінансувалися Наукове то-
вариство імені Шевченка у львові (12 тис. дол. щорічно), українське 
шкільництво (77 тис. дол.), радянофільські видання “сельроб”, “світ-
ло”, “культура”, видавалися пенсії о.кобилянській, В. стефанику, вдові 
і.Франка – о.Хоружинській, виплати академікам м. Возняку, Ф.колессі, 
к.студинському, В.Щурату, гонорари західноукраїнським авторам за 
твори, опубліковані в срср. унаслідок голодомору 1932-1933 в усрр, 
сталінських репресій і терору в україні на поч. 1930-х виїзди до срср 
майже припиняються (1936 – близько 25 заяв), згортається культурний 
обмін. Біля консульства відбувалися антирадянські виступи. 21 жовтня 
1933 бойовик організації українських націоналістів м.лемик застрелив у 
будинку консульства співробітника консульства (радянського розвідни-
ка) а.майлова. у подальші роки наступні консули П.світнєв, а.климов 
і Є.синицин (працівник зовнішньополітичної розвідки НкВс срср) – 
займалися здебільшого збором інформації про військово-політичний стан 
у Польщі, діяльність українських громадських та політичних організацій і 
їхніх діячів, які стали 1939-41 об’єктом репресій. консульство припинило 
діяльність у зв’язку з приєднанням (1939) Західної україни до урср.
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