Центральний державний історичний архів України, м. Львів

Нафтогазове товариство з обмеженою відповідальністю
«Jasiołka», м. Львів
(назва фонду)

1924 – 1939 рр.

Фонд № 243
Опис

№ 1

1924 - 1927 рр.
(крайні дати документальних матеріалів)

ПЕРЕДМОВА
Нафтогазове товариство з обмеженою відповідальністю “Jasiołka” було
засноване 17 березня 1924 року у Львові. Акціонерами товариства були
Польський промисловий банк у Львові та Мєчислав Лонґхампс (Mieczysław
Łongchamps), підприємець зі Львова.
Товариство

займалося

купівлею-продажем

нафтоносних

ділянок,

спорудженням нафтових копалень, видобутком, переробкою, торгівлею і
транспортуванням нафти та нафтопродуктів.
Статутний фонд товариства становив 2.000.000.000 польських марок.
17 березня 1927 року Мєчислав Лонґхампс, а 23 травня 1929 року і
Польський промисловий банк у Львові передали товариству “Naftowy Przemysł
Małopolski” у Львові паї у товаристві “Jasiołka”.
У 1928 році товариство увійшло до концерну французьких нафтових
промислових і торговельних товариств “Małopolska” у Львові. В цій структурі
воно діяло до 1939 року.
Документи фондоутворювача збереглися в малій кількості. Це –
протоколи загальних зборів акціонерів та баланси товариства.
Документи фонду писані польською, французькою мовами; їх крайні
дати 1924–1927 рр.
У процесі удосконалення справи в описі просистематизовано за
тематичною ознакою.
Підстава: 1. Документи фонду
2. Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 1924 r.– Lwow, 1925.– С. 62
3. Ф. 225, оп. 1, од. зб. 27, 36
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№
п/п

Заголовки справ

Крайні дати

Кількість
аркушів

Мова
документів

1

1924

3

польська

2

Протоколи загальних зборів
акціонерів товариства, том І
Те ж, том ІІ і останній

1926

9

польська

3

Баланси товариства, том І

1927

13

4

Те ж, том ІІ і останній

1927

52

польська
французька
польська

5

Старий інвентарний опис

1950

2

російська

В опис внесено 5 (п’ять) справ з № 1 по № 5.
Начальник відділу

О. Логінова

Завідувач сектору зберігання

О. Іваськів

Схвалено
Протокол засідання ЕПК архіву № 1
«12» грудня 2006 року

