Центральний державний історичний архів України, м. Львів

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Société Française des pétroles de Potok», м. Львів
(назва фонду)

1922 – 1939 рр.

Фонд № 258
Опис

№ 1

1896, 1905, 1909 –1926, 1930 рр.
(крайні дати документальних матеріалів)

ПЕРЕДМОВА
Товариство з обмеженою відповідальністю “Société française des Pétroles de Potok”
було засноване 27 серпня 1913 року у Дрогобичі Маурісом Ґвенотом (Maurice Guenot) та
Джорджем Кляріном (George Clairin), промисловцями із міста Лілль (Франція).
Товариство входило до нафтового концерну “Du Nord” у Львові.
Товариство займалося спорудженням та купівлею нафтових копалень, видобутком
нафти, торгівлею нафтою і нафтопродуктами; встановленням резервуарів, прокладанням
трубопроводів та нафтопроводів, будівництвом та купівлею нафтоперегінних та інших
заводів.
У 1913 році товариство викупило все майно Галицької нафтової спілки “Potok” у
Кракові.
30 червня 1914 року Мауріс Ґвенот та Джордж Клярін передали свої частки у
товаристві “Société française des Pétroles de Potok” акціонерному товариству “Société
française des Mines de Pétroles de Potok”. 9 грудня 1920 року Арнольд Сегаль, адвокат у
Дрогобичі, був призначений керівником товариства з обмеженою відповідальністю
“Société française des Pétroles de Potok” та уповноваженим акціонерного товариства
“Société française des Mines de Petroles de Potok”.
22 липня 1922 року осідок товариства із Дрогобича був перенесений до Львова.
Документи фондоутворювача збереглися в невеликій кількості. Це – договір про
заснування товариства; нотаріальні акти, в яких затверджені зміни до установчого
договору; протоколи загальних зборів акціонерів; угоди про оренду земельних ділянок,
утворення нафтових ділянок; баланси, листування. Фонд містить документи, які
стосуються діяльності Галицької нафтової спілки “Potok” у Кракові, серед них установчий
договір. Також є кілька документів нафтових товариств “Dąbrowa” та “Wankowa”, які
разом із товариством “Société française des Pétroles de Potok” входили до нафтового
концерну “Du Nord” у Львові.
Документи фонду писані німецькою, польською, французькою мовами; їх крайні
дати 1896, 1905, 1909–1926, 1930 рр. Розходження у крайніх датах фондоутворювача
(1922–1939 рр.) та його документів (1896, 1905, 1909–1926, 1930 рр.) пояснюється
наявністю у фонді договору про заснування Галицької нафтової спілки “Potok” у
м. Кракові (1896, 1905 рр.), угод з підприємцями про купівлю-продаж земельних ділянок і
співпрацю, протоколів загальних зборів акціонерів товариства (1913–1921 рр.), звітів
акціонерного товариства “Société des Mines de Pétrole de Potok”, м. Лілль про діяльність
(1913–1921 рр.).
У процесі науково-технічного опрацювання уточнено назву фондоутворювача,
справи в описі просистематизовано за тематичною ознакою.
Підстава: 1. Документи фонду
2. Skorowidz polskiego i austrjackiego przemysłu naftowego 1919 r. – Lwow, 1920.
3. Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 1922 r. – Lwow, 1923. – С. 79.
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№
Заголовки справ
п/п
1 Звіти акціонерного товариства “Société des
Mines de Pétrole de Potok”, м. Лілль про
діяльність за 1913–1914, 1919, 1922, 1923 рр.
2 Нотаріальний акт про розподіл повноважень
у керівництві товариством
3 Довіреність, видана Поллетом Дж. (Pollet G.)
Сегалю А. (Segal A.) про передачу повноважень щодо керівництва товариством
4 Протоколи загальних зборів акціонерів
товариства
5 Список акціонерів товариства

Крайні
дати
1913–1923

Кількість
аркушів
23

Мова
документів
французька

1916

6

німецька

1920, 1922

6

французька,
польська

1913-1922

51

1913-1922

3

німецька,
польська
польська

Листування з окружними судами у Львові та
Самборі про внесення товариства до торгових
реєстрів. Витяги з торгових реєстрів.
Листування
генеральної
прокуратури
Польської республіки у Львові з окружним
судом у Львові про викреслення товариства з
торгового реєстру
Договір із Галицькою нафтовою спілкою
“Potok”, м. Краків про купівлю товариством
“Société française des Pétroles de Potok”,
м. Дрогобич майна цієї спілки
Договір з підприємцями Мак-Гарвеєм
Вільямом (Mac Garvey William) та МакГарвеєм Фредеріком (Mac-Garvey Frederick)
про співпрацю
Листи до повітового суду в м. Коросно про
утворення нафтових ділянок та затвердження
права видобутку корисних копалин
Договір з фірмою “Gartenberg & Schreier” в
с. Менцинка та нафтопереробним заводом
“V. Stawiarski & Co” в м. Коросно про
купівлю-продаж природного газу
Договори з радою громади с. Турашівка та
власником нерухомого майна у с. Турашівка
Геубергером М. (Heuberger M.) про оренду
земельних
ділянок
для
прокладання
трубопроводу
Звіт про роботу нафтових свердловин у селах
Коростенько Вижнє, Коростенько Нижнє та
Потік

1913-1926

50

німецька,
польська

1923

5

польська

1913, 1918

8

німецька,
польська

1913

31

німецька

1913

91

польська

1918

10

німецька

1921

3

польська

1922-1923

4

французька

6

7

8

9

10

11

12

13

№
Заголовки справ
п/п
14 Листування із товариствами “KlingelhöfferDefrieswerke” та “August Kohl” у Відні, “Leib
Licht I Joachim Bäcker” у Дрогобичі та ін. про
купівлю-продаж
продукції
та
взаєморозрахунки
15 Договір із власницею нерухомого майна у
с. Потік Екєртовою Хеленою (Ekiertowa
Helena) про оренду нафтоносної ділянки
16 Листування із Польським нафтовим управлінням у м. Коросно, дирекціями державних
залізниць у Кракові та Львові, чехословацьким дипломатичним представництвом
у Відні та ін. установами про отримання віз,
дозволів
на
перевезення
продукції,
розрахунки за нафту

Крайні
дати
1918-1919,
1930

Кількість
аркушів
76

Мова
документів
німецька,
польська

б/д

7

польська

1915, 1919,
1926

57

німецька,
польська,
французька

Листування із адвокатами Курцером С.,
Лібельтом С., Мак-Гарвеєм Ф. та ін. особами
про використання товариством земельних
ділянок, виплати процентів брутто та ін.
Баланс та звіт про стан рахунків товариства

1914-1926

106

німецька,
польська

1913-1924

6

19

Договір про заснування Галицької нафтової
спілки “Potok”, м. Краків

1896, 1905

2

польська,
німецька
польська

20

Листи Галицької нафтової спілки “Potok”,
м. Краків до повітового суду у м. Коросно
про утворення нафтових ділянок у с. Потік
Договір Галицької нафтової спілки “Potok”,
м. Краків із власниками нафтоносних ділянок
у с. Потік про отримання права видобутку
корисних копалин на цих ділянках
Договір нафтопромислового акціонерного
товариства
“Schodnica”,
м. Відень
з
Рексгейзером В. (Rexhäuser V.), інженером у
м. Борислав, про купівлю-продаж нафтоносних ділянок у с. Ясениця Сільна
Звіт акціонерного товариства “Société des
Pétroles de Wankowa”, м. Лілль про діяльність
за 1914-1915, 1918-1919 рр.
Договори підприємця Мак-Гарвея В. із власниками нерухомого майна у с. Коростенько
Нижнє про оренду земельних ділянок для
пошуку та видобутку нафти
Договір гірничо-торгівельного товариства
“Labor” у с. Тустановичі з власником копальні у м. Борислав Локшпейсером Е. (Lockspeiser E.) про оренду нафтоносних ділянок

1910

78

польська

1913

47

польська

1912

9

німецька,
польська

1914-1919

7

французька

1909-1910

30

польська

[1922]

7

німецька

17

18

21

22

23

24

25

№
Заголовки справ
п/п
26 Доповідь [Раппапорта Д.] про діяльність
нафтової копальні “Jasienicki Mały” у
м. Борислав
27 Баланси нафтового акціонерного товариства
“Nafta”, м. Львів
28 Інвентарний опис

Крайні
дати
1922

Кількість
аркушів
7

Мова
документів
німецька

1924-1925

4

польська

1950

6

російська

В опис внесено 28 (двадцять вісім) справ з № 1 по № 28
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О. О. Логінова

Зав. сектором

О. А. Іваськів

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

