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ПЕРЕДМОВА
На початку ХХ ст. у с. Тустановичі, Дрогобицького повіту, Львівського воєводства
польським геологом Владиславом Шуйским було відкрито нафтові родовища. Це стало
передумовою виникнення в регіоні нафтових товариств, що займалися видобутком і
переробкою нафти, купівлею та продажем нафтоносних земельних ділянок. Спочатку це були
лише польські компанії, а з 1903 року нафту в Тустановичах почали видобувати також
американські, англійські та французькі товариства. Одним із них було Галицьке нафтове
товариство Фернанда Жоффроя (Halicyjska spółka naftowa “Fernand Geoffroy”), офіційно
зареєстроване 22 січня 1913 року. Воно виникло в результаті договору, укладеного між
французьким підприємцем Фернандом Жоффроєм та власником нафтових копалень в
Тустановичах Морісом Можо (Maurice Mougeot) 28 жовтня 1912 року. Уповноваженим
директором товариства був дрогобицький адвокат Арнольд Сегаль, який одночасно займався
юридичною стороною його функціонування. Товариство здійснювало купівлю нафтоносних
ділянок (брутто-паїв), буріння свердловин, їх експлуатацію та інші види гірничих робіт.
Основні контракти стосовно придбання та оренди нафтових ділянок укладав Фернанд
Жоффрой. Значну їх долю він отримав від Юліана Токарського, що скуповував брутто-паї у
єврейських підприємців у 1912-1913 роках. На 1914 рік Ф. Жоффрой володів правом власності
на частини з 22–ох брутто-паїв різних нафтових копалень: «Тріумф», «Марія Терезія» та ін. у
с. Тустановичі.
У 1922 році у складі товариства відбулися зміни; його канцелярія була перенесена з
Дрогобича до Львова. Товариство було перереєстроване під тією ж назвою. Як і інші нафтові
підприємства Галичини, засновані французьким капіталом, Галицьке нафтове товариство
Фернанда Жоффроя було підконтрольне Нафтовому концерну «Dąbrowa» і разом з ним
припинило існування як самостійна установа у 1928 році.
Частково збережені документи фонду не повністю відображають історію та діяльність
фондоутворювача. Серед матеріалів фонду знаходяться договори про передавання права
власності (оригінали та копії), судові звернення А. Сегаля до Дрогобицького повітового суду
та його ухвали, листування Галицького нафтового товариства «Галіція» та «Нафта» у
Бориславі з А. Сегалем, квитанції та ін. Частина матеріалів, що стосуються історії заснування
товариства, знаходиться у фонді нафтового концерну з обмеженою відповідальністю
«Dąbrowa», м. Львів1.
Хронологічно документи охоплюють період від 13 грудня 1912 року до 18 травня
1914 року. Документи писані, переважно, польською мовою.
У 2013 році, з метою підвищення інформативності, опис фонду був перероблений.
У процесі роботи були уточнені дати діяльності фондоутворювача та крайні дати документів,
відредаговані заголовки справ. Документи у справах систематизовані за тематичнохронологічним принципом. До опису складений іменний покажчик.
Підстава: 1. Bartoszewicz S. Przemysł naftowz w Polsce // Otbitka z „Polski Gospodarczej. – [без
дати];
2. Szaynok W. Skorowidz polskiego i austrjackiego przemysłu naftowego 1919 r. - LwówPoznań, 1920;
3. Документи фонду.
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№
п/п

Заголовки справ

Крайні дати

Кількість
аркушів

Мова
документів

1

Угоди про передавання права 13.12.1912 –
власності на частки брутто-паїв у 16.02.1914
громаді
Тустановичі,
повіт
Дрогобич. Оригінали

56

польська,
французька

2

Те ж. Копії

13.12.1912 –
16.02.1914

40

польська,
французька

3

Ухвали,
судові
звернення, 31.12.1912 –
листування та інші документи 18.05.1914
щодо права власності на брутто-паї
у громаді Тустановичі, повіт
Дрогобич

47

польська,
німецька,
французька

4

Інвентарний опис

2

російська

1950

В опис внесено 4 (чотири) справи з № 1 по № 4.
Опис переробив
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Г. Л. Громова
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Протокол засідання ЕПК № 4
26 грудня 2013 року

Завідувач сектора зберігання

О. А. Іваськів

Зберігач фондів

О. Б. Муц
2013 р.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Баліцька Софія
Блям Герш
Бергман Мойсей

1, 2
1-3
1-2

Вегнер Давид

1-2

Готтсман Соломон

1-2

Жоффрой Фернанд
Жув Матільда

1-3
1,3

Карлінер Хаїм

1-2

Лаутербах Ізидор

1-3

Моргенштерн Хель

1-3

Пестель Фрида

1-2

Свєжавський Чеслав
Сегаль Арнольд

1-3
1-3

Таухнер Саль
Токарський Юліан

1-3
1-3

Шпітсман Соломон
Шпітсман Тоня
Шрейбер Давид

1-2
1-2
1, 3

