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ПЕРЕДМОВА
У 1858 році в с. Східниця, повіт Дрогобич, Львівського воєводства було розвідано
поклади нафти та озокериту. Тут почали виникати нафтові компанії німецьких, англійських,
французьких підприємців. Промислова розробка родовищ почалась після проведення до
місцевості залізниці у 1872 році. У 1890-х роках Східниця була на першому місті з видобутку
нафти в Галичині. Саме у Східниці в 1900 році було пробурено першу у світі свердловину
механічним способом.
Однією із нафтовидобувних компаній в Східниці стала нафтова спілка (товариство) з
французьким капіталом «Maurice Guenot» (Schodnicka spółka naftowa «Maurice Guenot»),
заснована 10 вересня 1912 року. Головне правління товариства знаходилось в м. Ліль
(Франція), а його директором та юридичним захисником на місці був Арнольд Сегаль,
дрогобицький адвокат.
Засновник компанії був також співвласником Французько-Карпатського нафтового
товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з обмеженою відповідальністю
“Societe Francaise des Petroles de Potok”у Львові1. У 1914 році він за станом здоров’я
відходить від справ та передає свої повноваження третім особам. Ймовірно, в цей час
товариство припинило свою діяльність, об’єднавшись з іншими французькими нафтовими
товариствами Галичини, які згодом, у 1926 році, влилися у Галицько-карпатське нафтове
акціонерне товариство.
Частково збережені документи фонду не повністю відображають історію та діяльність
фондоутворювача. Документи фонду ілюструють історію нафтової копальні «Сюзанна»
(«Zuzanna»), яку товариство спочатку, в 1912 році, взяло в оренду на 25 років у Галицького
нафтового товариства «Spitzmann, Kammermann, Morgenstern», а згодом викупило. Її
керівником було призначено Є. Токарського. Це відображено у контрактах договору-оренди
та листуванні з товариством Окружного гірничого уряду в Дрогобичі. У 1913-1914 рр.
фінансове становище товариства починає погіршуватись, з’явились судові позови з приводу
податків та боргових зобов’язань від адміністративних установ та партнерів, працівників
компанії. Серед матеріалів фонду також знаходяться рекомендаційні характеристики, план і
правила роботи працівників копальні, листування щодо організації праці та ін.
Хронологічно документи охоплюють період від 16 березня 1911 року до 30 грудня
1914 року. Мова документів – польська, французька, німецька.
У 2013 році, з метою підвищення інформативності, опис фонду був перероблений. У
процесі роботи були уточнені крайні дати документів, відредаговані заголовки справ,
перенумеровані аркуші. Справи розміщені за логічною ознакою; документи у справах
систематизовані за тематично-хронологічним принципом. До опису складена перевідна
таблиця.
Підстава:
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№
п/п

Заголовки справ

Крайні дати

Кількість
арк.

Мова
документів

1

Листування головного правління у 29.09.1911 –
м. Ліль (Франція) та інших юридичних 13.03.1914
осіб з директором А. Сегалем та ін.
представниками
товариства
з
виробничих питань

24

французька,
польська,
німецька

2

Договори з Галицьким нафтовим 28.09.1912,
товариством «Spitzmann, Kammer- 02.10.1912
mann, Morgenstern» про оренду
нафтової ділянки «Сюзанна» в
Східниці

7

польська

3

Контракти, судові рішення та ін. 16.08.1912 –
документи
стосовно
купівлі
у 21.06.1914
Зигмунда Фургальського нафтової
ділянки «Сюзанна»

21

польська

4

План роботи на нафтовій ділянці
«Сюзанна» в Східниці

09.11.1912

4

польська,
французька

5

Службові
правила
робітників
нафтових
Дрогобицького округу

09.11.1912

6

польська

6

Листи Окружного гірничого уряду в 09.11.1912 –
Дрогобичі до А. Сегаля, З. Фургаль- 23.09.1913
ського та ін. осіб з питань організації
праці на нафтовій ділянці «Сюзанна» в
Східниці

18

польська

7

Листи повітового суду та податкового 14.12.1912 –
відділу староства у Дрогобичі щодо 17.12.1913
сплати податків

4

польська

8

Судові позови, ухвали та ін. документи 19.09.1913 –
судового процесу з приводу боргових 30.12.1914
зобов’язань перед Я. Опалінським та
А. Гауптманом

17

польська

9

Рекомендаційні характеристики Є. То- 16.03.1911,
карського
на
посаду
керівника 01.08.1912
копальні «Сюзанна» в Східниці

5

польська

поведінки
ділянок

№
п/п

Заголовки справ

Крайні дати

Кількість
арк.

Мова
документів

10

Договір з Ю. Токарським про видобуток нафти з нафтоносної ділянки
«Сюзанна» в Східниці. Фрагмент

б/д

2

німецька

11

Інвентарний опис

1950, 1963

4

українська,
російська

В опис внесено 11 (одинадцять) справ з № 1 по № 11.
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