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Товариство збуту трубопроводів
«Lewakowski i spółka», с. Тустановичі
(назва фонду)

1905 - 1928 рр.
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1905-1918 рр.
(крайні дати документальних матеріалів)

ПЕРЕДМОВА
Товариство збуту трубопроводів „Lewakowski i Spółka” було засноване 25 жовтня
1905 року у с. Тустановичі, повіт Дрогобич.
Основними напрямками діяльності товариства були оренда нафтових ділянок у
с. Губичі, видобуток нафти, спорудження нафтових копалень, встановлення резервуарів,
прокладання трубопроводів та нафтопроводів.
Керівні органи товариства складалися з загальних зборів та адміністрації. Загальні
збори приймали рішення про фінансування, розформування, об’єднання та ліквідацію
товариства.
Капіталовкладниками були Зиґмунт Леваковський (Sigmund Lewakowski), Ладіслав
Длуґош (Ladislaus Dlugosz), Генріх Феєрштайн (Heinrich Feuerstein), Якуб Феєрштайн
(Jakob Feuerstein), Якуб Шпіцман (Jakob Spitzmann). Вони також очолювали адміністрацію
товариства.
31 березня 1924 року було підписано декларацію, згідно з якої до складу товариства
увійшли Товариство з транспортування та зберігання нафти “Prinz Alexander Thurn und
Taxissche” з обмеженою відповідальністю, м. Львів; Галицьке акціонерне товариство з
транспортування та зберігання нафти, м. Борислав (Galicyjska Spółka Akcyjna dla transportu i
magazynowania ropy w Borysławiu); Галицьке акціонерне товариство із зберігання
нафтопродуктів з обмеженою відповідальністю, м. Львів (Galicyjskie towarzystwo
magazynowe dla produktow naftowych we Lwowie. Spółka akciyjna z ograniczoną
odpowiedzialnością).
Товариство припинило свою самостійну діяльність у 1928 році у зв’язку з
об’єднанням нафтових фірм і товариств у Концерн французьких нафтових промислових і
торгівельних товариств „Małopolska”, м. Львів.
Документи фондоутворювача зберігаються у незначній кількості: договір про
заснування товариства, листування, баланси, тощо.
Документи фонду написані польською та німецькою мовами. Хронологічні рамки –
1905-1918 рр.
У 2006 році з метою підвищення інформативності опис фонду був перероблений.
У процесі переробки було уточнено крайні дати документів, перескладено, уточнено і
відредаговано заголовки справ, документи в середині справ просистематизовано і
пронумеровано.
Підстава: 1. документи фонду;
2. ф. 255, оп. 1, спр. 878, арк. 13.

Опис удосконалила і склала передмову
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№

Заголовки справ

11
12

Договір про заснування товариства збуту
трубопроводів “Lewakowski i Spółka” у
с. Тустановичі
Те ж
Звіт, розпорядження, креслення та листування з
староством у м. Дрогобичі про будівництво нафтових резервуарів для зберігання нафти у
с. Губичі
Договір із землевласниками у с. Губичі про
оренду земельних ділянок для будівництва
трубопроводів і резервуарів
Звіти про кількість видобутої нафти з
свердловини “Розвадів” у с. Тустановичі. Том I
Те ж, том II і останній
Договір з акціонерним товариством з видобутку
нафти „Fanto” у Львові про перекачування нафти
зі свердловин у м. Бориславі і с. Тустановичі
Листування з нафтопереробним товариством
«Maх Böhm & C” у Відні про зберігання і
транспортування нафти
Листування з адвокатом Фальком (Falk) та ін. з
питань судового процесу з власницею нафтової
земельної ділянки Домбергер Б. (Domberger B.)
Листування з банком «Józef Hulles» у Дрогобичі з
фінансових питань
Баланси товариства. Том I
Те ж, том II

13
14
15
16
17
18
19

Те ж, том ІІІ
Те ж, том ІV
Те ж, том V
Те ж, том VI
Те ж, том VII
Те ж, том VIII і останній
Інвентарний опис

1

2
3

4

5
6
7

8

9

10

Крайні дати Кількість
Мова
аркушів документів

1905

13

німецька

1905
1907-1912

27
50

німецька
польська,
німецька

б\д.

18

польська,
німецька

1911

35

польська

1912
1910

14
20

польська
німецька

1908

26

німецька

1907-1912

43

польська,
німецька

1905-1911

94

1910-1911
1911-1912

22
58

1912
1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1918
1959

30
23
16
14
10
25
4

польська,
німецька
німецька
польська,
німецька
німецька
німецька
німецька
німецька
німецька
німецька
російська

В опис внесено 19 (дев′ятнадцять) справ з № 1 по № 19.
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