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Покажчик юридичних осіб та фірм

арк. 7-8

ПЕРЕДМОВА
Малопольське гірничо-нафтове акціонерне товариство «Montan», м. Львів,
було однією із багатьох компаній в Галичині першої половини XX ст.., що
займалась видобуванням та переробкою нафти, купівлею-продажем та орендою
нафтових ділянок.
Точна дата заснування і реєстрації товариства невідома. Найдавніші
документи з його історії датуються 1906 р. і зберігаються у фонді нафтового
товариства «Fanto». Тому можна припустити, що товариство було засновано до
1906 р.

Генеральне

правління

товариства

знаходилось

у

Відні,

під

керівництвом Дж. Вотеркрейна. У Львові товариство було зареєстровано на
вулиці Ягеллонській, 2, і мало свій відділ у Бориславі. Основним торговельним
партнером «Montan» були вже згаданий «Fanto», а також «Wulkan». Згідно з
інвентарем 1923 року, на балансі товариства в м. Борислав було нерухомого
майна (будинки, машини, помпи та ін.) на суму 128 тисяч злотих. В 1928 р.
товариство увійшло до складу концерну французьких нафтових промислових і
торгівельних товариств «Małopolska» та продовжувало в його складі вести
свою діяльність як окремий юридичний суб’єкт до 1939 р., коли було
ліквідовано концерн.
Частково збережені документи фонду не повністю відображають історію
та діяльність фондоутворювача. Серед матеріалів фонду можна виділити дві
основні тематичні групи:
1) Контракти, листування та ін. документи про купівлі-продажу і оренди
нафтових ділянок (такі скуповувались в основному в с. Тустановичі);
2) Рахунки прибутків та видатків, списки боржників, орендаторів,
кредиторів, активи балансу та інші фінансові документи товариства за
1916-1920, 1923-1927 рр. Ці матеріали відображають роботу товариства
впродовж господарського року (від 01 травня до 30 квітня). Фінансові
річні

підсумки

публікувалися

Ministerstwa Skarbu» (Варшава).

у

часописі

«Dziennik

Urzędowy

Частина документів з історії діяльності товариства «Montan» за 19061923 рр. зберігається у фондах його партнера - акціонерного товариства з
видобутку нафти «Fanto». Це листування дирекції «Fanto» з «Montan» про
виплату пайовикам паїв та орендної плати з нафтової ділянки «Литва» в
с. Тустановичі та угоди з «Montan» про купівлю-продаж інших нафтових
ділянок в Тустановичах. Значна частина матеріалів, що стосується історії
товариства після його входження до складу концерну «Malopolska» за період
1928-1938 рр., зберігаються у фонді цього концерну. Серед них : протоколи
визначення якості нафтопродуктів в резервуарах у м. Борислав, протоколи
засідання керівників товариства, фінансові звіти та ін.
Хронологічно документи фонду охоплюють період від 20 листопада 1908
року до 09 травня 1928 року.
У документах переважає німецька мова, невелика частина укладена
польською мовою.
В 2014 році

з метою підвищення інформативності

фонд був

удосконалений, проведене часткове переформування справ (об’єднані справи з
документами однотипної тематики), здійснена систематизація аркушів та їх
перенумерація, відредаговані заголовки та уточненні крайні дати. Також
укладені перевідна таблиця та покажчик юридичних осіб та фірм, які
згадуються у документах фонду.

Підстава: 1. Szaynok W. Skorowidz polskiego i austrjackiego przemysłu
naftowego 1919 r. - Lwów-Poznań, 1920;
2. ЦДІА України, м. Львів, ф. 228, оп. 1 (Акціонерне товариство з
видобутку нафти «Fanto»);
3. ЦДІА України, м. Львів, ф. 225, оп. 9 (Концерн французьких
нафтових промислових і торгівельних товариств «Małopolska», м. Львів);
4. Документи фонду.
Молодший науковий співробітник

Т. М. Барабаш
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ЦДІА України, м. Львів
............................Д. І. Пельц
"....17..." грудня 2014 року
№
п/п

Заголовки справ

Крайні дати

Кількість
аркушів

1

02.11.190902.11.1923

45

20.11.190825.07.1914

44

-«-

29.05.191425.07.1914

31

-«-

01.11.191502.03.1916

14

-«-

30.04.191717.08.1917

5

-«-

6

Листування між товариствами «Монтан», «Фанто» та ін. юридичними
особами про виплату орендної плати
Інструкція, судові ухвали, листування та ін. документи з історії
нафтових ділянок «Дженні І»,
«Дженні ІІ» та «Сабіна»
Контракти та листування з нафтовим
товариством «Вулкан» про оренду
нафтових ділянок «Юліус І», «Юліус
ІІ», «Юліус ІІІ», «Юліус IV» в
с. Тустановичі
Листування дирекції відділу у
м. Бориславі з головним управлінням у м. Відні про купівлю нафтової
ділянки «Мері»
Рахунки прибутків та видатків,
активи балансу та інші фінансові
документи товариства за 1916/17 рр.
Те ж за 1917/18 рр.

3

-«-

7

Те ж за 1918/19 рр.

4

-«-

8

Те ж за 1919/20 рр.

4

-«-

9

Те ж за 1920/21 рр.

8

-«-

10

Те ж за 1922/23 рр.

30.04.191820.09.1918
30.04.191921.10.1919
30.04.192021.10.1920
30.04.192124.11.1922
30.04.1923

8

-«-

11

Інвентар нерухомого майна відділу
товариства у м. Бориславі
Рахунки прибутків та видатків,
активи балансу та інші фінансові
документи товариства за 1923/24 рр.
Те ж за 1924/25 рр.

30.04.1923

4

-«-

30.04.192415.05.1925

44

-«-
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-«-

2

3

4

5

12

13

Мова
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Німецька,
польська
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Кількість
аркушів

14

Рахунки прибутків та видатків,
активи балансу та інші фінансові
документи товариства за 1925/26 рр.
Те ж за 1926/27 рр.

30.04.192620.04.1927

56

31.01.192715.12.1927
05.192531.01.1927

99

-«-

20

-«-

31.05.192709.05.1928
31.01.192703.1928
1950
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-«-

30

-«-

1

Російська

15
16

17
18
19

Баланс прибутків та видатків, списки
боржників і орендаторів товариства
за 1925/27 рр.
Місячні звіти про стан фінансового
балансу товариства за 1927/1928 рр.
Фінансові зошити товариства за
1927/28 рр.
Старий інвентарний опис

Мова
документів
Німецька,
польська

В опис внесено 19 (дев’ятнадцять) справ з № 1 по № 19.
Опис переробив
молодший науковий співробітник

Т. М. Барабаш

Начальник відділу
довідкового апарату та обліку документів

Г. Л. Громова
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Завідувач сектора зберігання

О. А. Іваськів

Зберігач фондів

О. Б. Муц
2014 р.

Покажчик компаній, фірм та юридичних осіб
Варшавський дисконтний банк, м. Дрогобич 13, 16
Державні нафтові установи 13, 16
Джекід С. і сини, м. Дрогобич 13, 16
Дирекція Львівської залізниці 13, 16
Залеський Адам, м. Борислав 13, 16
Зупнік Ф., м. Борислав 13, 16
КучинськийТадей, м. Львів 13, 16
Лінденбаум Д. (спадкоємці) 13, 16
Локспейсер, Емануель, м. Відень 13, 16
Податковий уряд, м. Дрогобич 13, 16
Рот Бенжамін, м. Борислав 13, 16
Стерн Макс 13, 16
Сухестов Марцелій 13, 16
«Adler I Graumann» 13, 16
«Bracia Haber», м. Станіславів 13, 16
«Dąbrowa», нафтове товариство, м. Львів 13, 16
«Despi», м. Борислав 13,16
«Donamon», копальня 13, 16
«Fanto», нафтова акційна спілка, м. Варшава 1, 13, 16
«Galicia», м. Дрогобич 13, 16
«Grymajlo», копальня 13, 16
«Henrich», м. Борислав 13, 16
«Janus», копальня 13, 16
«Jaslo», промислово-нафтова компанія, м. Ясло 13, 16
«Limanowa», нафтове товариство, м. Варшава 13, 16
«Mary», копальня 13, 16
«Milano», копальня 13, 16
«Mraznica», нафтове товариство 13, 16
«Petrolea», м. Львів 13, 16
«Piotr», копальня, м. Борислав 13,16
«Polski przemysl naftowy», м. Варшава 13, 16
«Pontresina», копальня 13, 16
«Postsparkassenamt», м. Будапешт 13, 16
«Sedgwick, Collins and Co», м. Лондон 13, 16
«Silva Plana» 13, 16
«Stawiarski W. i Ska», м. Кросно 13, 16
«Vacuum», нафтове товариство, м. Львів 13, 16
«Vulkan», нафтове товариство, м. Львів 13, 16

