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Центральний державний історичний архів України, м. Львів

Французько-польське нафтове товариство
з обмеженою відповідальністю “Rypne”, м. Львів
(назва фонду)

1920 – 1928 рр.

Фонд № 237
Опис № 1

\

1917 - 1926 рр.
(крайні дати документальних матеріалів)

№ п/п

Заголовки справ

Крайні дати Кількість
аркушів

Мова
документів

1

Угода про купівлю акцій нафтогазового товари- 1917 - 1921
ства. Відомості про це товариство

польська,
німецька,
французька

2

Угоди про купівлю нафтових ділянок у с. Рипне

1918

-”-

3

Угода про купівлю нафтової ділянки у с. Рипне

1920

-”-

4

Протоколи загальних зборів акціонерів від 1922 - 1923
21.09.1922 та 07.05.1923

-”-

5

Креслення нафтових ділянок у с. Рипне. Проект 1922 - 1924
угоди на оренду цих ділянок

-”-

6

Інвентарний опис майна складів бурильних 1922 - 1923
інструментів у с. Рипне

-”-

7

Інвентарні списки майна складу матеріалів у 1922 - 1923
с. Дуба

-”-

8

Інвентарні списки майна головного складу мате- 1922 - 1923
ріалів товариства у с. Рипне

-”-

9

Протокол ревізії бухгалтерських книг Товариства, проведеної ревізором Фінансової палати
30.11.1923 - 01.12.1923

1923

-”-

10

Баланс і додатки до нього

1926

-”-

В опис внесено 10 (десять) справ з № 1 по № 10.
Опис склала старший науковий співробітник
№ п/п

Потапова

Заголовки справ

11

Протокол засідання
24.01.1920

членів

12

Баланс та матеріали до нього

Крайні дати Кількість
аркушів

правління

від

Мова
документів

1920

польська,
німецька,
французька

1924

-”-

Додатково внесено 2 (дві) справи - №№ 11, 12.
В опис внесено 12 (дванадцять) справ з № 1 по № 12.
Архіваріус

Плонка
02.03.1954
Опис здубльовано у 2019 році
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2019 рік

