Центральний державний історичний архів України, м. Львів

Галицьке акціонерне нафтове товариство “Galicja”, м. Львів
(назва фонду)

1904 - 1939 рр.

Фонд № 220
Опис № 2

1901 - 1940 рр.
(крайні дати документальних матеріалів)

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

І. Юридичний відділ
1

Фінансовий звіт для загальних зборів

2

Угода з власником нафтової копальні та 1910 - 1914
свердловини “Karlia” у м-ку Бориславі про
купівлю-продаж
нафти.
Листування
з
відділенням у м. Відні з цього питання

-”-

3

Угоди з власниками нафтових полів і сверд- 1910 - 1918
ловин “Miszkewicz”, “Montefiora”, “Zita” і
“Urał” у м-ку Бориславі, про купівлю - продаж
нафти. Листування з цього питання

-”-

4

Листування Товариства з нафтопромисловцями свердловин “Бориславський потік”
про оренду нафтових ділянок у м-ку Бориславі

1911

-”-

5

Угода про купівлю-продаж нафтових ділянок у
м-ку Бориславі, укладена між нафтопромисловцями Горовіцом, Гарфунклем, Лоссовим і
Бірнбаумом. Копія

1911

-”-

6

Угоди з власниками нафтових полів і сверд- 1911 - 1913
ловин “Oil King”, “Marina Ihnacy” і “Władysław” про експлуатацію нафти у м-ку Бориславі.
Листування з цього питання

-”-

7

Угоди з власниками нафтових ділянок і 1913 - 1918
свердловин “Wanda”, “Amalia”, “Kanada” і
“Beskid” у м-ку Бориславі на експлуатацію
нафти. Листування з цього питання

-”-

8

Угоди з власниками свердловин “Bianka”, 1913 - 1919
“Harfunkel”, “Błokówka” і “Union” у м-ку Бориславі і с. Мразниця про їх оренду та
експлуатацію. Листування з цього питання

-”-

9

Угоди з власниками нафтових копалень у м- 1913 - 1920
ку Бориславі Лінденбаумами на оренду та
експлуатацію
копалень.
Листування
з
акціонерним нафтовим товариством “Petrolea”
з цього питання

-”-

10

Протокол засідання правління Товариства у
м. Відні від 11.10.1920

-”-

11

Листування відділення Товариства у м. Відні з 1922 - 1924
товариством “Galicja” у Польщі про збільшення акційного капіталу

-”-

12

Протоколи правління ради Товариства

-”-

1905

1920

1922 - 1931

польська
німецька
французька

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

13

Протокол
загальних
зборів
акціонерів 1923 - 1924
Товариства. Заяви до міністерств фінансів,
торгівлі і промисловості та їх рішення щодо
підвищення акційного капіталу. Листування
відділення товариства у м. Відні з товариством
“Galicja” у Польщі з цього питання

польська
німецька
французька

14

Протокол засідання правління відділення Това- 1923 - 1924
риства у м. Відні. Листування віденського
відділення з банками, державними установами
і міністерствами Австрії про збільшення
акційного капіталу Товариства

-”-

15

Листування з банками, відділеннями Товариства у мм. Відні та Варшаві про збільшення акційного капіталу та оголошення про це у пресі

1924

-”-

16

Те ж відділення Товариства у м. Відні з відділенням у м. Львові про збільшення основного
капіталу

1924

-”-

17

Те ж з Міністерством промисловості і торгівлі 1924 - 1925
та відділенням Товариства у м. Варшаві про
збільшення акційного капіталу Товариства

-”-

18

Те ж відділення Товариства у м. Відні з товариством “Galicja” у Польщі про біржовий податок на нові акції, випущені у зв'язку із збільшенням акційного капіталу

-”-

19

Угода про оренду приміщення у будинку на 1925 - 1938
вул. Траунгассе, 12, укладена між Товариством
і Аделею Фоєрштайн. Листування Товариства
з директором Зайсігом про продаж цього
будинку

-”-

20

Листування відділення Товариства у Польщі з
відділенням у м. Відні та Торговельним судом
у м. Самборі про зміну статуту Товариства

-”-

21

Креслення високовольтної лінії між копаль- 1926 - 1929
нями “Peten” і “Pionier”. Угода з Підкарпатським електричним товариством у м-ку Бориславі про подачу струму підприємствам
нафтового товариства “Limanowa”

-”-

22

Протокол ревізії бухгалтерських книг Фінансо- 1926 - 1939
вою палатою щодо прибуткового податку

-”-

23

Угоди на оренду земель у Герарсдорфі і Зісен- 1926 - 1939
бурні біля м. Відня братами Шільк. Листування з відділенням Товариства у м. Відні з
цього питання. Копії

-”-

1925

1926

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

24

Листування з уповноваженим відділення Това- 1928 - 1934
риства у м. Відні про податки з земель у Герарсдорфі і Зісенбурні

польська
німецька
французька

25

Креслення складу мінеральних мастил на 1929 - 1935
залізничній станції Львів - Підзамче. Дозвіл
Львівського староства на будівництво складу і
нафтових цистерн для нафтових продуктів

-”-

26

Угода нафтового товариства “Limanowa” з 1929 - 1937
нафтовим концерном “Małopolska” про спільне
буріння. Копія. Листування між ними з цього
питання

-”-

27

Оголошення результатів загальних зборів від
03.12.1931

1931

-”-

28

Звіт правління і ревізійної комісії на загальних
зборах 03.12.1931

1931

-”-

29

Листування відділення Товариства у м. Відні з
відділенням товариства “Galicja” в Польщі про
новий статут

1931

-”-

30

Листування з відділенням Товариства у м. Варшаві та акціонерами про загальні збори
03.12.1931. Списки акціонерів

1931

-”-

31

Протокол загальних зборів Товариства від
03.12.1931. Список акціонерів, баланс, текст
виступу представника групи меншості Товариства проти діяльності правління акціонерів

1931

-”-

32

Звіт конференції у с. Грабовець, проведеної
05.-06.05.1931, про стан робіт на нафтових
свердловинах Товариства

1931

-”-

33

Протокол технічної конференції у м-ку Бориславі, проведеної 02.-04.05.1931, про стан робіт
на свердловинах

1931

-”-

34

Листування з директором нафтових копалень у 1931 - 1932
м-ку Бориславі Хлаповським про вартість
робочої сили при роботі на нафтових свердловинах. Списки співробітників нафтових
свердловин у м-ку Бориславі та с. Грабовець

-”-

35

Звіт про прибутки Товариства під час існу- 1931 - 1933
вання “Польського нафтового експорту”

-”-

36

Листування з банками про виготовлення 1931 - 1935
посвідчень акціонерів. Посвідчення особи
акціонера для загальних зборів 1931 року

-”-

37

Листування з представником Товариства у 1931 - 1936
м. Відні Розенберґом про податок на землю в
Герарсдорфі та Зісенбруні

-”-

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

38

Протоколи засідань ревізійної комісії. Звіт,
баланс та листування з цього питання

1932

39

Листування з Міністерством торгівлі і промис- 1932 - 1933
ловості, торговельним судом та відділенням
Товариства у м. Варшаві про зміну статуту
Французько-польського гірничого товариства
відповідно до рішення загальних зборів від
15.11.1932

-”-

40

Звіт про прибутки Товариства під час існу- 1932 - 1933
вання “Польського нафтового експорту”

-”-

41

Протоколи засідань ревізійної комісії. Звіти та
листування з питань засідання ревізійної
комісії

1933

-”-

42

Державний закон про картелі. Проект.
(Постанови Ради Міністрів від 04.02.1933 та
Міністерства торгівлі і промисловості від
10.02.1933)

1933

-”-

43

Державні закони
промисловість

нафтову

1933

-”-

44

Статут товариства “Польський нафтовий експорт”

1933

-”-

45

Звіт про видобуток і переробку газу в
нафтових свердловинах Товариства

1933

-”-

46

Лист відділення Товариства у м-ку Бориславі
до директора Зайсіга про калькуляцію вартості
робіт свердловин “Sofia”, “Józef”, “Aldona”,
“Bitumen” та ін. у зв'язку з проектом їх оренди

1933

-”-

47

Протокол засідання ревізійної комісії. Листування з членами з питань засідання цієї комісії

1934

-”-

48

Протоколи засідань ревізійної комісії. Звіти та 1934 - 1935
листування з членами з питань засідання ревізійної комісії

-”-

49

Листування директора Зайсіга з відділенням 1934 - 1935
Товариства у м. Варшаві з правових питань

-”-

50

Схема балансу Товариства. Звіти про роботу 1935 - 1936
нафтового товариства “Limanowa” за 19351936 рр. Листування з директорами Зайсігом і
Прістером про об'єднання товариств “Galicja”
та “Limanowa”

-”-

51

Протокол засідання директорів про підклю- 1935 - 1937
чення струму для свердловин нафтового товариства “Limanowa”. Листування з Воєводським управлінням і “Електрогазом” з цього
питання

-”-

Польщі

про

Кількість
аркушів

Мова
док-тів
польська
німецька
французька

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

52

Листування з директором Зайсігом про об'єд- 1935 - 1937
нання товариств “Galicja” та “Limanowa”.
Баланси та додатки до них за 1935-1936 рр.

польська
німецька
французька

53

Листування з Фінансовою палатою про при- 1935 - 1939
бутковий податок

-”-

54

Угоди про купівлю - продаж нафти, укладені з 1935 - 1939
власниками свердловин “Faust”, “Rona”, “Petlura” та ін. у м-ку Бориславі і с. Тустановичі.
Листування з ними з цього питання

-”-

55

Протокол засідання у професора Алерганда в
присутності директорів Зайсіга, Бірберґа і
Носквовича
про
об’єднання
товариств
“Galicja”, “Limanowa” і Французько-польського гірничого акціонерного товариства

1936

-”-

56

Протоколи засідань ревізійної комісії. Звіти та
листування з членами з питань засідання
ревізійної комісії

1936

-”-

57

Угода з Бекенротами на оренду та експлуата- 1936 - 1940
цію нафтових свердловин у с. Східниця.
Листування з цього питання

-”-

58

Пояснювальна записка на запит Фінансової палати від 02.03.1937 для визначення прибуткового податку на 1933 рік

1937

-”-

59

Протокол засідання правління Товариства від
15.05.1937

1937

-”-

60

Протоколи засідань ревізійної комісії. Звіти та
листування з членами з питань ревізії

1937

-”-

61

Баланс за 1937 рік. Листування з директором 1937 - 1938
нафтового товариства “ Silva-Plana” та відділенням Товариства у м. Варшаві з цього
питання

-”-

62

Протокол ревізії бухгалтерських книг Фінансо- 1937 - 1939
вою палатою. Листування з Фінансовою палатою про прибутковий податок за 1935 рік

-”-

63

Протокол
ревізії
бухгалтерських
книг. 1937 - 1939
Листування з Фінансовою палатою про
прибутковий податок

-”-

64

Підтвердження угод, укладених з власниками
свердловин на купівлю - продаж нафти. Листування з цього питання

1938

-”-

65

Протокол засідання ревізійної комісії. Звіт
ревізійної комісії. Листування з Товариством
про підготовку цього засідання

1938

-”-

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

66

Звіт та баланс за 1937-1938 торговельний рік,
представлені на 37-х загальних зборах акціонерів

1938

67

Угода з власниками свердловин “Dumba”, 1938 - 1939
“Radiator” та ін. у м-ку Бориславі і с. Східниця
про продаж нафти. Листування з ними з цього
питання

-”-

68

Баланс нафтового товариства “Limanowa” в пе- 1938 - 1939
ріод ліквідації. Листування з директором Зайсігом і нафтовим товариством “Silva-Plana” з
цього питання

-”-

69

Листування з французьким нафтовим това- 1938 - 1939
риством “Silva-Plana” з фінансових питань

-”-

70

Протоколи засідань правління Товариства

1938 - 1939

-”-

71

Угоди з власниками свердловин на купівлю - 1938 - 1939
продаж нафти. Підтвердження та листування з
цього питання

-”-

72

Звіт та баланс за період від травня 1938 року
до 31 січня 1939 року, представлені на 38-х
загальних зборах акціонерів 07.07.1939

1939

-”-

1926

-”-

польська
німецька
французька

ІІ. Секретаріат
73

Списки завідуючих філій
ІІІ. Торговельний відділ

74

Декларації, угоди та листування з фірмами та 1932 - 1936
приватними особами про відкриття станцій
бензину у містах Польщі

-”-

75

Книга вартості оборотів нафтових продуктів

1936 - 1937

-”-

76

Книга обліку місячного обороту Бюро продажу 1937 - 1938
філій Товариства

-”-

77

Угода з фірмою “Kremer” у м. Гродно про 1938 - 1939
комісійний продаж нафтових продуктів
Товариства

-”-

78

Листування з відділенням Товариства у м. Кра- 1938 - 1939
кові про відкриття станцій бензину у Краківському повіті

-”-

ІV. Бухгалтерія
79

Місячні бюджети витрати і вартості обороту та
експорту нафтових продуктів

80

Квартальні бюджети витрати і вартості 1937 - 1938
експорту і обороту нафтових продуктів

-”-

81

Квартальні бюджети
нафтових продуктів

-”-

витрат

і

обороту

1937

1938

-”-

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

82

Місячні бюджети витрат і вартості обороту
нафтових продуктів

1938

83

Квартальні бюджети витрат,
експорту нафтових продуктів

і 1938 - 1939

-”-

84

Книга обліку вартості робіт нафтових свердло- 1938 - 1939
вин Товариства у м. Коросно, м-ку Бориславі
та сс. Східниця, Грабівниця, Страхотина,
Терепча, Битків, Перегінсько, Старуні, Соколів
та ін.

-”-

85

Бюджет місячних витрат обороту і експорту
нафтових продуктів

1939

-”-

86

Книга обліку обороту продажу та переробки
нафтових продуктів і адміністративних витрат.
Відомості про кількість співробітників
Товариства

1939

-”-

87

Перелік акцій Товариства, які знаходилися у
власності французького нафтового товариства
“Silva-Plana ”

б/д

-”-

88

Те ж

б/д

-”-

89

Те ж

б/д

-”-

90

Справа про купівлю - продаж нафтової ділянки 1901 - 1905
у с. Тустановичі

-”-

91

Протоколи засідань

1909

-”-

92

Баланс за І-й квартал 1915 року

1915

-”-

93

Документи про зміну статуту

1917 - 1918

-”-

94

Угоди про надання прав на експлуатацію 1917 - 1918
нафтового промислу “Simonshall”

-”-

95

Позовна заява до повітового суду щодо
примусового стягнення заборгованості з
Турика Федька

1917

-”-

96

Відомості
Товариства

діяльність

1919

-”-

97

Угода із Зегілем і Цайшіґом про надання прав
на експлуатацію нафтових промислів та розмір
виплати брутто-паїв

1918

-”-

98

Угоди, укладені між фірмами і особами, про
оренду, купівлю і продаж нафтових ділянок

1918

-”-

99

Справа про стягнення додаткового податку у 1918 - 1921
зв'язку із збільшенням капіталовкладень

про

фінансову

100 Обіжники Палати підприємців
промисловості у м. Коросно

обороту

нафтової 1921 - 1922

Кількість
аркушів

Мова
док-тів
польська
німецька
французька

-”-”-

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

101 Листування дирекції фірми “Austria. Petroleumindustrie Aktiengellschaft in Wien” у м. Відні
про надання матеріальної допомоги службовцям, зняття штрафів та ін. питання

1921

польська
німецька
французька

102 Те ж

1922

-”-

103 Обіжники Палати підприємців нафтової 1923 - 1924
промисловості у мм. Варшаві і Коросно

-”-

104 Звіти про перекачування та переробку нафти

1923

-”-

105 Баланс

1923

-”-

106 Листування з відділеннями Товариства, Фінансовою палатою та ін. установами про сплату
прибуткового податку

1923

-”-

107 Те ж з нафтовим товариством “Fanto” про купівлю - продаж акцій

1923

-”-

108 Те ж з дирекцією фірми “Austria. Petroleumindustrie Aktiengellschaft in Wien” у м. Відні
про надання допомоги службовцям, зняття
штрафів та ін. питання

1923

-”-

109 Те ж з адвокатом Морецьким про хід судових 1923 - 1931
справ з боржниками

-”-

110 Листування
розрахунки

-”-

з

банками

та

фірмами

про 1923 - 1924

111 Обіжники Союзу польських нафтопромисловців і власників нафтоперегінних заводів у
м. Варшаві. Копії

1924

-”-

112 Листування з відділеннями Товариства, Фінансовою палатою та ін. установами про сплату
прибуткового податку

1924

-”-

113 Звіти про діяльність Товариства

1925 - 1926

-”-

114 Тези до доповіді на загальних зборах

1925 - 1926

-”-

1926

-”-

115 Листи директорові Зайсігові Рудольфові про
проведення загальних зборів товариства “Gea”
у м-ку Бориславі

116 Листування з Фінансовою палатою у м. Львові 1926 - 1931
про сплату прибуткового податку

-”-

117 Те ж з фірмою “Брати Габер” у м. Станіславові

1926

-”-

118 Листування з відділеннями, установами і окремими особами про стан складу у м. Раві
Руській та надання його в оренду Дирекції
державної спиртової монополії у м. Львові

1926

-”-

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

119 Протокол засідання акціонерів фірми “Polnaft”
від 15.09.1927. Вказівки фірми “Baltoil” з
цього питання

1927

польська
німецька
французька

120 Звіт про діяльність за 1926-1927 рр.

1927

-”-

121 Звіт про запас нафтопродуктів на 30.04.1927

1927

-”-

122 Баланс на 1926-1927 господарський рік та
матеріали до нього

1927

-”-

123 Листування з дирекцією нафтових промислів у 1927 - 1928
м-ку Бориславі про сплату промислового
податку нафтовими фірмами у мм. Дрогобичі і
Коросно

-”-

124 Те ж з Фінансовою палатою у м. Львові та фірмою “Брати Габер” у м. Станіславові про
сплату прибуткового податку

-”-

1927

125 Те ж з фірмою “Polnaft” у м. Гданську про роз- 1927 - 1928
рахунки за нафтопродукти. Баланс цієї фірми

-”-

126 Те ж з Бюро продажу у Калині фірмою
Штульма Н. Є. та ін. про будівництво станції
бензину у с. Сєрадза

1927

-”-

127 Щомісячні звіти про видобуток нафти

1928

-”-

128 Справа про сплату прибуткового податку за 1928 - 1931
1927-1928 рр.

-”-

129 Те ж за 1928 р.

-”-

1928

130 Те ж про сплату державного податку від 1928 - 1929
капіталовкладень і рент за 1928 р.

-”-

131 Листування з Дирекцією нафтового промислу 1928 - 1929
у м-ку Бориславі про сплату прибуткового
податку нафтовими фірмами у м-ку Бориславі, с. Мразниця та ін.

-”-

132 Те ж з управліннями нафтових промислів про
сплату комунального податку

-”-

1928

133 Те ж з Дирекцією нафтового промислу у м- 1928 - 1929
ку Бориславі про сплату державного податку з
нерухомого майна

-”-

134 Те ж

1928 - 1929

-”-

135 Листування з адвокатом Морецьким про хід 1928 - 1934
судових справ з боржниками

-”-

136 Те ж з Бюро продажу у м. Варшаві про будів- 1928 - 1931
ництво станції бензину у м. Скєрнєвіце

-”-

137 Те ж з фірмою “Baltoil” у м. Гданську про
будівництво станції бензину у Сопоті

-”-

1928

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

138 Обіжники Союзу польських нафтопромисловців і власників нафтоперегінних заводів у
м. Варшаві про сплату прибуткового податку.
Копії

1929

польська
німецька
французька

139 Звіт про запас нафтопродуктів на 30.04.1929

1929

-”-

140 Угоди, укладені між пайовиками, про купівлю- 1929 - 1930
продаж
нафтової
ділянки
“Kołontaj”.
Листування з адвокатами з цього питання

-”-

141 Справа про сплату прибуткового податку за
1928 рік

1929

-”-

142 Те ж

1929 - 1930

-”-

143 Те ж

1929 - 1931

-”-

1929

-”-

144 Листування з Бюро обліку у м. Варшаві,
Фінансовою палатою у м. Львові та ін. про
сплату прибуткового податку за 1927-1928 рр.

145 Те ж з адвокатом Морецьким про хід судових 1929 - 1930
справ з боржниками

-”-

146 Те ж з Акціонерним залізничним товариством 1929 - 1930
про перевезення нафти і нафтопродуктів

-”-

147 Інвентарний опис герметичних труб

1929

-”-

148 Звіти нафтоперегінних заводів про переробку
нафти

1930

-”-

149 Відомості про видобуток нафти за вересень листопад 1930 року

1930

-”-

150 Баланс на 1929-1930 господарський рік та
матеріали до нього

1930

-”-

151 Справа про визначення прибуткового податку 1930 - 1932
за 1931 р.

-”-

152 Листування з Бюро обліку у м. Варшаві,
Фінансовою палатою у м. Львові та ін. про
сплату прибуткового податку за 1927-1928 рр.

1930

-”-

153 Те ж

1930

-”-

154 Те ж з Дирекцією нафтового промислу у м- 1930 - 1934
ку Бориславі та Фінансовим управлінням у
м. Дрогобичі про сплату прибуткового податку
за 1926-1927 рр.

-”-

155 Листування інженера Шульца у м. Львові з
директором Фрідезко Лео у м. Відні про
експорт і оборот нафтопродуктів нафтових
фірм “Galicja” та “Limanowa”

-”-

1930

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

156 Листування з Шмитковською Вікторією у 1930 - 1931
м. Пнєви про укладення угоди на продаж
нафтопродуктів

Кількість
аркушів

Мова
док-тів
польська
німецька
французька

Листування з Бюро продажу у м. Варшаві про будівництво станції бензину у
157 мм. Плоньску і Плоцьку

1930 - 1939

-”-

158 с. Соболів

1930 - 1933

-”-

159 с. Родзоне

1930

-”-

160 Листування з нафтовою фірмою “Limanowa”
про використання вузькоколійної залізничної
дороги у м. Лодзі

-”-

161 Те ж з адвокатом Морецьким про продаж з аук- 1930 - 1931
ціону майна Каца за несплату боргів

-”-

162 Те ж з адвокатом Морецьким про хід судових 1930 - 1934
справ з боржниками

-”-

163 Те ж

1930 - 1934

-”-

164 Відомості про переробку нафти та експорт 1930 - 1931
нафтопродуктів

-”-

165 Відомості про експорт нафти

1931

-”-

166 Відомості про видобуток нафти за квітень травень 1931 року

1931

-”-

167 Те ж за липень - серпень 1931 року

1931

-”-

168 Справа про сплату прибуткового податку за 1931 - 1932
1928 рік

-”-

169 Листування з Бюро обліку у м. Варшаві,
Фінансовою палатою у м. Львові та ін. про
сплату прибуткового податку за 1927-1928
господарський рік

1931

-”-

170 Те ж за 1928 - 1929 господарський рік

1931

-”-

171 Листування з Бюро продажу у м. Варшаві про
будівництво станції бензину у м. Пжасниші

1931

-”-

172 Те ж у м. Старогарді

1931

-”-

1931 - 1939

-”-

174 Листування з Бюро продажу у м. Варшаві, фір- 1931 - 1938
мою “Karpaty” та ін. про будівництво станції
бензину у мм. Влоцлавку і Варшаві та купівлю
станції бензину у м. Рипін

-”-

175 Те ж з адвокатом Морецьким про хід судових
справ з боржниками

1931

-”-

176 Те ж

1931 - 1937

-”-

177 Те ж

1931 - 1935

-”-

173 Те ж у сс. Становіце і Сосновце

№ п/п

Заголовки справ

178 Інвентарний опис майна нафтових складів
нафтоперегінного заводу у м. Дрогобичі

Крайні
дати

1931

Кількість
аркушів

Мова
док-тів
польська
німецька
французька

179 Книга протоколів загальних зборів. Списки 1932 - 1937
членів Товариства

-”-

180 Звіт про діяльність за 1931 – 1932 рр.

1932

-”-

181 Статистичні відомості про продаж нафти за
1931 - 1932 господарський рік

1932

-”-

182 Звіт про сплату промислового податку від
оборотів за ІІ-й квартал 1932 року

1932

-”-

183 Те ж за ІІІ-й квартал 1932 року

1932

-”-

184 Те ж за ІV-й квартал 1932 року

1932 - 1933

-”-

185 Перелік нафтових промислів із зазначенням
кількості видобутої нафти за січень - березень
1932 року

1932

-”-

186 Перелік нафтових свердловин, які належали
Товариству

1932

-”-

187 Книга обліку використання промислового газу 1932 - 1933

-”-

188 Угоди з торговельними і промисловими
фірмами про постачання і перевезення нафти
та нафтопродуктів

-”-

1932

189 Угода з Синдикатом нафтової промисловості. 1932 - 1933
Проект. Протокол пленарного засідання, звіти
та ін. документи до угоди із Синдикатом. Копії

-”-

190 Листування з Бюро обліку у м. Варшаві,
Фінансовою палатою у м. Львові та ін. про
сплату прибуткового податку за 1928-1929
господарський рік

-”-

1932

191 Те ж з фірмою “Брати Габер” у м. Станіславові 1932 - 1934
про сплату прибуткового податку за 1932 рік

-”-

192 Те ж з фірмою “Брати Габер” у м. Станіславові
про звітність, продаж нафтопродуктів та ін.
питання

1932

-”-

193 Те ж з Синдикатом нафтової промисловості

1932

-”-

194 Те ж з товариством “Польський нафтовий 1932 - 1933
експорт” та банками про транспортування,
збільшення
обсягів
переробки
нафти,
розрахунки та ін. питання

-”-

195 Обіжники Синдикату нафтової промисловості
у м. Львові

1933

-”-

196 Протоколи засідань дирекції

1933

-”-

197 Звіти про фінансовий стан за лютий - квітень
1933 року

1933

-”-

№ п/п

Заголовки справ

198 Рапорти
про
відвантаження
продуктів зі складу

Крайні
дати

нафтових

1933

Кількість
аркушів

Мова
док-тів
польська
німецька
французька

199 Документи про сплату прибуткового податку 1933 - 1935
за 1932 р. фірмою “Брати Габер” у м. Станіславові

-”-

200 Те ж про суперечку нафтового товариства
“Limanowa” у м. Варшаві з фірмами “Polmin” у
м. Ясло, “Nafta”, “Fanto” та ін. про сплату
заборгованості

-”-

1933

201 Справа про уневажнення шлюбу між директо- 1933 - 1935
ром Товариства Фрідезко Лео і його дружиною
Елеонорою, в дівоцтві Лампель

-”-

202 Листування з фірмою “Брати Габер” у м. Станіславові, Технічною дирекцією у м-ку Бориславі та ін. про звітність, сплату прибуткового
податку, розрахунки та ін. питання

1933

-”-

203 Те ж з товариством “Польський нафтовий експорт” та ін. фірмами

1933

-”-

204 Те ж

1933

-”-

205 Листування з покупцями і адвокатами про 1933 - 1934
купівлю - продаж нафтової ділянки “Kołontaj”

-”-

206 Те ж з фабрикою Рудольфа Цайшіґа у м. Відні
про оплату рахунків та ін. питання

1933

-”-

207 Те ж з акціонерним товариством “Standart Nobel” у Польщі про розрахунки

1933

-”-

208 Обіжник товариства “Польський нафтовий
експорт” щодо розцінок на нафтопродукти.
Копія

1934

-”-

1934 - 1935

-”-

1934

-”-

209 Фінансовий звіт
210 Рапорти
про
відвантаження
продуктів зі складів

нафтових

211 Листування з Фінансовою палатою у м. Львові 1934 - 1935
і фірмою “Брати Габер” у м. Станіславові про
сплату прибуткового податку за 1934 рік

-”-

212 Те ж з Бюро продажу у м. Кракові і фірмою 1934 - 1937
“Kolas” про купівлю-продаж асфальту, його
транспортування та розрахунки

-”-

213 Те ж з Бюро продажу у м. Познані про будів- 1934 - 1939
ництво станцій бензину у місті

-”-

214 Листування нафтового товариства “Limanowa” 1934 - 1935
з пайовиками про розрахунки

-”-

215 Книга обліку взаєморозрахунків з банками

-”-

1934 - 1935

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

216 Книга обліку паїв та розрахунків з пайовиками
нафтопромислу “Andrzej”

1934

польська
німецька
французька

217 Те ж

1934

-”-

218 Те ж “Aldona”

1934

-”-

219 Те ж “Bitków”

1934

-”-

220 Те ж “Bitumen”

1934

-”-

221 Те ж “Wanda”

1934

-”-

222 Те ж

1934

-”-

223 Те ж “Hanna”

1934

-”-

224 Те ж “Horodyszcze”

1934

-”-

225 Те ж

1934

-”-

226 Те ж “Horoile”

1934

-”-

227 Те ж “Grabownica”

1934

-”-

228 Те ж

1934

-”-

229 Те ж “Zofia”

1934

-”-

230 Те ж

1934

-”-

231 Те ж “Zygmut”

1934

-”-

232 Те ж “Kołontaj”

1934

-”-

233 Те ж “Krosno”

1934

-”-

234 Те ж “Mina”

1934

-”-

235 Те ж “Portresina”

1934

-”-

236 Те ж

1934

-”-

237 Те ж “Petain”

1934

-”-

238 Те ж “Tadeusz”

1934

-”-

239 Те ж “Trepcza”

1934

-”-

240 Те ж “Józef”

1934

-”-

241 Те ж

1934

-”-

1935 - 1936

-”-

1935

-”-

242 Баланс Товариства
243 Перелік пунктів продажу нафтових продуктів
Товариства

244 Листування з установами м. Львова про 1935 - 1939
купівлю-продаж асфальту, його транспортування та розрахунки

-”-

245 Листування з фірмою “Herzig Samuel” у
м. Кракові про купівлю-продаж нафтопродуктів, їх транспортування та розрахунки

1935

-”-

246 Те ж з фірмою Гіргорна Пінкаса у м. Збаражі

1935

-”-

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

247 Листування з фірмою Горнштайна Мозеса у
м. Збаражі про купівлю-продаж нафтопродуктів, їх транспортування та розрахунки

1935

польська
німецька
французька

248 Те ж з товариством “Standart Nobel” у
м. Варшаві

1935

-”-

249 Те ж з інженерами та приватними особами

1935

-”-

250 Листування з торговельними фірмами у 1935 - 1938
м. Відні про перевезення нафти та нафтопродуктів, постачання сировини і розрахунки

-”-

251 Те ж

1935 - 1938

-”-

1935

-”-

252 Те ж з торговельними фірмами, товариствами,
заводами і приватними особами про доставку
нафти, переказ грошей та ін. питання

253 Те ж з фірмою Зам'яри Броніслава у м. Бид- 1935 - 1937
ґощі про виконання замовлення фірми
“Impressence” у м. Фордоні на доставку
асфальту

-”-

254 Те ж з відділенням Товариства у м. Дрогобичі 1935 - 1936
про виконання замовлень фірми “Kerosen” на
постачання нафтопродуктів

-”-

255 Те ж з товариством “Польський нафтовий 1935 - 1936
експорт” у м. Львові про виконання замовлення фірми “Tesi” на доставку асфальту

-”-

256 Те ж з адвокатом Морецьким про хід судових 1935 - 1936
справ з боржниками

-”-

257 Те ж з адвокатами про виплату грошей пайовикам, хід судових справ з боржниками та ін.
питання

1935

-”--”-

258 Листування з Бюро продажу у м. Катовиці про 1935 - 1937
будівництво станції бензину в с. Рудоловіце

-”-

259 Те ж у м. Ґнєзно про будівництво станції
бензину в м. Стжельно

1935

-”-

260 Те ж у м. Вроцлаві про будівництво станції
бензину в Служеві Куявському

1935

-”-

261 Листування з нафтовим товариством “Limanowa” про розрахунки за переробку нафти та
продаж нафтопродуктів

1935

-”-

262 Те ж з нафтовим товариством “Limanowa” про
розрахунки

1935

-”-

263 Книга обліку взаєморозрахунків з банками

1935 - 1936

-”-

264 Обіжники

1936 - 1937

-”-

№ п/п

Заголовки справ

265 Вказівки для фірм про проведення інвентаризації наявності нафти. Звіт про відвантаження
нафти за 1935-1936 рр.

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

1936

польська
німецька
французька

1936 - 1937

-”-

267 Баланс акціонерного нафтового товариства
“Limanowa” та матеріали до нього

1936

-”-

268 Баланс акціонерного нафтового товариства
“Limanowa”

1936

-”-

269 Щомісячні звіти про виконання бюджету

1936

-”-

270 Перелік наявності нафтопродуктів станом на
01.05.1936

1936

-”-

271 Акти про перевірку діяльності Бюро продажу
нафтопродуктів у м. Перемишлі

1936

-”-

266 Баланс Товариства

272 Справа про будівництво станції бензину у 1936 - 1939
м. Львові

-”-

273 Листування з Бюро продажу і магістратом 1938 - 1939
м. Кракова про купівлю-продаж асфальту, його
транспортування та розрахунки

-”-

274 Те ж з Бюро продажу у м. Катовиці, Союзом 1936 - 1937
коксових заводів і відділенням у м. Дрогобичі
про
купівлю-продаж
асфальту,
його
транспортування та розрахунки

-”-

275 Те ж з Дирекцією цивільного перевезення у 1936 - 1939
с. Скнилів, Окружною дирекцією залізниці у
м. Львові та ін. про купівлю - продаж асфальту,
його транспортування та розрахунки

-”-

276 Те ж з Бюро продажу у мм. Варшаві і Чен- 1936 - 1939
стохові та відділенням у м. Дрогобичі про
виконання замовлень фірми “Cerata” в
Камінську про постачання асфальту

-”-

277 Листування нафтового товариства “Limanowa”
з Союзом польських нафтопромисловців про
ціни на нафту

-”-

1936

278 Листування з страховим товариством “Allian- 1936 - 1938
ce” про страхування будівель Товариства.
Страхові поліси

-”-

279 Те ж про страхування запасів нафти

1936 - 1939

-”-

280 Те ж про страхування нафтоперегінного заводу 1936 - 1939
у м. Дрогобичі. Страхові поліси

-”-

281 Те ж газового заводу

1936 - 1938

-”-

282 Те ж нафтового промислу у м-ку Бориславі

1936 - 1939

-”-

283 Те ж нафтового промислу у с. Грабівниця

1936 - 1938

-”-

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

284 Листування з страховим товариством “Allian- 1936 - 1939
ce” про страхування нафтового промислу у
м. Коросно і с. Креховичі

польська
німецька
французька

285 Те ж газових станцій “Zofia” і “Camillia” у 1936 - 1938
с. Тустановичі

-”-

286 Листування
розрахунки

з

Гуссоном

Андрієм

про

1936

-”-

287 Баланс на ІІ-е півріччя 1937 року та матеріали
до нього

1937

-”-

288 Щомісячні звіти про виконання бюджету

1937

-”-

289 Інформація про роботу нафтового товариства
“Limanowa”

1937

-”-

290 Листування з Бюро продажу у м. Варшаві, Фі- 1937 - 1939
нансовою палатою та ін. про сплату прибуткового податку за 1926-1927 господарський рік

-”-

291 Те ж з фірмою братів Мундів у м. Львові про 1937 - 1938
купівлю - продаж нафтопродуктів і розрахунки

-”-

292 Те ж з Бюро продажу у м. Катовиці і повітовим 1937 - 1938
управлінням доріг у с. Люблинець про купівлю
- продаж асфальту, його транспортування та
розрахунки

-”-

293 Те ж з Бюро продажу у м. Радомі та фірмою
“Stemar”

-”-

1937

294 Те ж з фірмою Макульського Тадеуша у 1937 - 1938
м. Кракові

-”-

295 Те ж з Бюро продажу у м. Кракові про
виконання замовлень фірми “Wawel” про
постачання асфальту

1937

-”-

296 Те ж з відділенням у мм. Ґнєзно і Катовиці і
фірмою “Vacuum Oil Comp” у м. Варшаві про
будівництво станцій бензину

1937

-”-

297 Те ж з Бюро продажу у м. Влоцлавку про 1937 - 1939
будівництво станцій бензинку у с-щі Пйотрков
Куявський

-”-

298 Те ж з Бюро продажу у м. Лодзі про будів- 1937 - 1938
ництво станції бензину у м-ку Паб'яніце та ін.

-”-

299 Те ж з Бюро продажу у м. Ґнєзно про 1937 - 1938
будівництво станції бензину у с. Слупєц

-”-

300 Те ж з Бюро продажу у м. Познані про 1937 - 1939
будівництво станції бензину у с. Скоки

-”-

301 Те ж з дирекцією Товариства у м. Станіславові
про витрачання електрики нафтоперегінним
заводом “Limanowa”

-”-

1937

№ п/п

Заголовки справ

302 Порівняльний звіт про запаси нафтопродуктів
з 01.05.1937 по 28.02.1938

Крайні
дати

1938

Кількість
аркушів

Мова
док-тів
польська
німецька
французька

Звіт Бюро продажу про реалізацію нафтопродуктів за серпень 1938 р у
303 м. Бресті і м-ку Бориславі

1938

-”-

304 мм. Бєльсько і Бялисток

1938

-”-

305 мм. Варшаві, Вільно і Влоцлавку

1938

-”-

306 мм. Гродні, Ґнєзні та Ґрудзянжі

1938

-”-

307 м. Дрогобичі

1938

-”-

308 мм. Катовиці, Кракові та Кротошині

1938

-”-

309 мм. Лодзі та Львові

1938

-”-

310 мм. Перемишлі та Познані

1938

-”-

311 мм. Радомі та Рівному

1938

-”-

312 мм. Слонімі, Станіславові та Стрию

1938

-”-

313 мм. Тернополі та Тарнові

1938

-”-

314 м. Ченстохові

1938

-”-

315 Баланс за період з 01.05.1937 по лютий
1938 року та матеріали до нього

1938

-”-

316 Листування з Бюро продажу у м. Катовиці, 1938 - 1939
Союзом коксових заводів та відділенням у
м. Дрогобичі про купівлю - продаж асфальту,
його транспортування і розрахунки

-”-

317 Те ж у м. Кракові та фірмою “Wawel” про 1938 - 1939
купівлю-продаж асфальту, його транспортування та розрахунки

-”-

318 Те ж у м. Радомі та фірмою “Stemar” про 1938 - 1939
купівлю-продаж асфальту, його транспортування та розрахунки

-”-

319 Те ж у м. Кракові та фірмою “Kolas” про 1938 - 1939
купівлю-продаж асфальту, його транспортування та розрахунки

-”-

320 Листування з фабрикою “Polmin” у м. Львові
про купівлю - продаж асфальту, його транспортування та розрахунки

1938

-”-

321 Те ж з фірмою “Baltoil” у м. Гданську про
замовлення та доставку асфальту

1938

-”-

322 Те ж з фабрикою “Polmin”, фірмою “Karpaty” у
м. Львові та ін. про доставку асфальту військовій частині

1938

-”-

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

323 Листування з Бюро продажу у м. Бєльську про
виконання замовлень фірм на нафтопродукти,
розрахунки та ін. питання

1938

польська
німецька
французька

324 Листування з Бюро продажу у м. Катовиці про
будівництво станції бензину у с-щі Сєвєжє

1938

-”-

325 Те ж у с. Паневник

1938

-”-

326 мм. Плешові та Понці

1938

-”-

327 Звіт про діяльність за період з 01.05.1938 до
31.01.1939

1939

-”-

328 Звіт про сплату промислового податку від обороту за І-й квартал 1939 року

1939

-”-

329 Баланс за період з 01.05.1938 до 31.01.1939 та
матеріали до нього

1939

-”-

330 Повідомлення про зміну складу правління

1939

-”-

331 Листування з дирекцією нафтового промислу у
м-ку Бориславі про продаж нафти, розрахунки
з фірмами і банками

1939

-”-

332 Те ж

1939

-”-

333 Те ж

1939

-”-

334 Те ж про замовлення нафтопродуктів, розрахунки та ін. питання

1939

-”-

335 Те ж

1939

-”-

336 Креслення будинків директора та гуртожитку
для робочих “Першого Галицького акціонерного товариства нафтового промислу” у
м. Печеніжині

1923

-”-

337 Листування
розрахунки

1926

-”-

338 Те ж

1927

-”-

339 Те ж

1928

-”-

340 Те ж з нафтовими фірмами про розрахунки,
відвантаження нафти та ін. питання

1930

-”-

341 Те ж з нафтовими фірмами про розрахунки

1934

-”-

342 Звіти про надходження грошей

1934

-”-

343 Листування з управліннями про розрахунки

1934

-”-

344 Те ж з пайовиками про погашення заборгованості та виплату паїв

1936

-”-

345 Те ж з страховим товариством “Alliance” про
страхування нафтових промислів. Страхові поліси

1936

-”-

з

нафтовими

фірмами

про

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
док-тів

346 Листування з страховим товариством “Alliance” про страхування нафтових промислів.
Страхові поліси

1936

польська
німецька
французька

347 Те ж

1936

-”-

348 Лист до Воєводського управління про забезпечення електроенергією нафтових промислів.
Копія

1937

-”-

349 Листування з пайовиками про погашення
заборгованості та виплату паїв

1937

-”-

350 Те ж

1938

-”-
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Алерганд, професор 55
Бекенроти, власники нафтових свердловин у с. Східниця 57
Бірберґ, директор 55
Бірнбаум Самуель, нафтовий промисловець 5
Габер, власники фірми 117, 191, 192, 199, 202, 211
Гарфункель Бер, нафтовий промисловець 5
Герціг Самуель, власник фірми 245
Гіргорн Пінкас, власник фірми 246
Горнштайн Мозес, власник фірми 247
Горовіц Юзеф, нафтовий промисловець 5
Гуссон Андрій 286
Зайсіг Рудольф, директор 19, 36, 49, 50, 52, 55, 68, 115
Зам'яра Броніслав, власник фірми 253
Зегіль 97
Кац, боржник 161
Лоссов Роман, нафтовий промисловець 5
Лінденбауми, власники нафтових копалень 9, 224, 225
Макульський Тадеуш (Тадей), власник фірми 294
Морецький, адвокат 109, 135, 145, 161 - 163, 175 - 177, 256
Мунд, власники фірми 291
Носквович, директор 55
Прістер, директор 50
Розенберґ, представник Товариства у м. Відні 37
Турик Федько (Федір), боржник 95
Фоєрштайн Аделя 19
Фрідезко Елеонора 201
Фрідезко Лео, директор 155, 201
Хлаповський, директор нафтових копалень у м-ку Бориславі 34
Цайшіґ Рудольф, фабрикант 97, 206
Шільк, орендарі 23
Шмитковська Вікторія 156
Штульм Н. Є., власник фірми 126
Шульц, інженер 155

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Бєльсько (Bielsko), м. 304, 323
Бидґощ (Bydgoszcz), м. 253
Битків (Bitków), с. 84
Борислав (Borysław), м-ко 2 - 9, 21, 33, 34, 46, 54, 67, 84, 115, 123, 131, 133, 134, 154,
202, 282, 303, 331 - 335
Брест (Breść), с. 303
Бялисток (Białystok), м. 304
Варшава (Warszawa), м. 15, 17, 30, 39, 49, 61, 103, 111, 136, 138, 144, 152, 153, 157, 169,
170, 174, 190, 200, 248, 276, 290, 296, 297, 305
Відень, м. 2, 10, 11, 13 - 16, 18 - 20, 23, 24, 29, 37, 101, 102, 108, 206, 250, 251
Вільно (Wilno), м. 305
Влоцлавек (Włocławek), м. 174, 297, 305
Вроцлав (Wrocław), м. 260
Гданськ (Gdańsk), м. 125, 137, 321
Герарсдорф, околиця м. Відня 23, 24, 37
Грабівниця (Grabownica Sozańska; GrabownicaStarzeńska), с. 84, 283
Грабовець (Grabowiec), с. 32, 34
Гродно (Grodno), м. 306
Ґнєзно (Gniezdn), м. 259, 296, 299, 306
Ґрудзянз (Grudziąz), м. 306
Домініковичі (Dominikowice), с. 84
Дрогобич (Drohobycz), м. 123, 154, 178, 254, 274, 276, 280, 307, 316
Збараж (Zbaraż), м. 246, 247
Зісенбрун, околиця м. Відня 23, 24, 37
Калина (Kalina), [с.] 126
Камінськ (Kamińsk), м. 276
Катовиці (Katowice), м. 258, 274, 292, 296, 308, 316, 324, 325
Коросно (Krosno), м. 84, 100, 103, 123, 284
Краків (Kraków), м. 78, 212, 245, 273, 294, 295, 308, 317, 319
Краківський повіт 78
Креховичі (Krechowice), с. 284
Кротошин (Krotoszyn), м. 308
Лодзь (Łodź), м. 160, 298, 309
Львів (Lwów), м. 16, 25, 116, 118, 124, 144, 152, 153, 169, 170, 190, 191, 195, 211, 244,
255, 272, 275, 291, 309, 320, 322
Люблинець (Lubliniec Nowy; Lubliniec Stary), с. 292
Мразниця (Mraźnica), с., пов. Дрогобич 8, 131
Паб'яніце (Pabjanice), м-ко 298
Паневник (Panewnik), с. 325
Перегінсько (Perehińsko), с. 84
Перемишль (Przemyśl), м. 271, 310
Печеніжин (Peczeniżyn), м. 336

Пжасниш (Przasnysz), м. 171
Пйотрков Куявський (Piotrków Kujawski), с. 297
Плешів (Pleszew), м. 326
Плоньск (Płońsk), м. 157
Плоцк (Płock), м. 157
Пнєви (Pniewy), м. 156
Понєц (Poniec), м. 326
Познань (Poznań), м. 213, 300, 310
Польща 11, 13, 18, 20, 29, 43, 74, 207
Рава Руська (Rawa Ruska), м. 118
Радом (Radom), м. 293, 311, 318
Рипін (Rypin), м., 174
Рівне (Równe), м. 311
Родзоне (Rodzone), с. 159
Рудоловіце (Rudołowice), с. 258
Самбір (Sambor), м. 20
Сєвєж (Siewierz), с. 324
Сєрадза (Sieradza), с. 126
Скєрнєвіце (Skierniewice), м. 136
Скнилів (Skniłów), с. 275
Скоки (Skoki), с. 300
Слонім (Słonim), м. 312
Служев Куявський (Służew Kujawski), [с.] 260
Слупєц (Słupiec), с. 299
Соболів (Sobołów), с. 158
Соколів (Sokołów), [с.м.] 84
Сопот (Sopot) 137
Сосновце (Sosnowce), с. 173
Станіславів (Stanisławów), м. 117, 124, 191, 192, 199, 202, 211, 301, 312
Становіце (Stanowice), с. 173
Старогард (Srarogard), м. 172
Старуня (Starunia), с., 84
Стжельно (Strzelno), м. 259
Страхотина (Strachocina), с. 84
Стрий (Stryj), м. 312
Східниця (Schodnica), с. 57, 67, 84
Тарнів (Tarnów), м. 313
Тернопіль (Tarnopol), м. 313
Терепча, Трепча (Trepcza), с. 84
Трепча див. Терепча
Тустановичі (Tustanowice), с., 54, 90, 285
Фордон (Fordon), м. 253
Ченстохова (Częstochowa), м. 276, 314
Ясло (Jasło), м. 200

ПЕРЕЛІК ТОВАРИСТВ, УСТАНОВ, ФІРМ, ОРГАНІЗАЦІЙ
Акціонерне залізничне товариство 146
“Alliance”, страхове товариство 278 - 285, 345 -347
“Austria. Petroleumindustrie Aktiengellschaft in Wien” у м. Відні 101, 102, 108
“Baltoil”, фірма у м. Гданську 119, 137, 321
“Брати Габер”, фірма у м. Станіславові 117, 124, 191, 192, 199, 202, 211
“Брати Мунд” (Mund), фірма у м. Львові 291
“Cerata”, фірма 276
Державна спиртова монополія. Львівське відділення 118
Дирекція нафтового промислу у м-ку Бориславі 123, 131, 133, 154, 331-335
“Електрогаз” 51
Французько-польське гірниче акціонерне товариство 39, 55
“Fanto”, нафтове товариство 107, 200
“Gea”, товариство видобутку та використання нафти 115
“Impressence”, фірма 253
“Karpaty”, товариство з продажу нафтопродуктів 174, 322
“Kerosen”, фірма 254
“Kolas”, фірма 212, 319
“Kremer”, фірма 77
“Limanowa”, нафтове товариство 21, 26, 50, 51, 55, 68, 69, 155, 160, 200, 214, 261, 262, 267,
268, 277, 289, 301
“Małopolska”, концерн французьких нафтових промислових і торговельних товариств 26
“Nafta”, фірма 200
Окружна дирекція залізниць у м. Львові
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“Перше Галицьке акціонерне товариство нафтового промислу” 336
“Petrolea”, акціонерне нафтове товариство 9
“Польський нафтовий експорт”, акціонерне товариство 35, 40, 44, 194, 203, 204, 208, 255
“Polmin”, державна фабрика мінеральних мастил 200, 320, 322
“Polnaft” , нафтове товариство 119, 125
Союз коксових заводів 274, 316
Союз польських нафтопромисловців і власників нафтоперегінних заводів 111, 138, 277
Синдикат нафтової промисловості, товариство з обмеженою відповідальністю 189,193, 195
“Silva-Plana ”, французьке нафтове товариство 61, 68, 69, 87 - 89
“Standart Nobel”, акціонерне товариство 207, 248
“Stemar” , фірма 293, 318
Технічна дирекція у м-ку Бориславі 202
“Tesi”, фірма 255
“Wawel”, фірма 295, 317
“Vacuum Oil Comp” фірма
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