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Галицьке нафтопромислове товариство з обмеженою відповідальністю,
с. Тустановичі
(назва фонду)

1911 - 1923 рр.

Фонд № 273
Опис № 1

1904 - 1922 рр.
(крайні дати документальних матеріалів)

ПЕРЕДМОВА
Галицьке нафтопромислове товариство з обмеженою відповідальністю,
с. Тустановичі було зареєстровано 1 серпня 1911 року у м. Відні. У грудні 1921 року на
загальних зборах було прийнято рішення про те, що основний осередок переноситься з
м. Відня у с. Тустановичі.
Товариство займалося добуванням, переробкою і торгівлею нафти, будівництвом
нафтопроводів і газопроводів, спорудженням та купівлею нафтових копалень.
Станом на 1911 рік основний капітал товариства становив 1 200 000 корон.
Галицьке нафтопромислове товариство
з
обмеженою відповідальністю
співпрацювало з іншими нафтовими товариствами у с. Тустановичі: „Alfa”, „Alliance”,
„Carpathian”, „Triumf” та ін.
10 вересня 1923 року було підписано договір, згідно з яким Галицьке
нафтопромислове товариство ввійшло до складу польського нафтового акціонерного
товариства „Premier” у Львові.
Документи фондоутворювача збереглися у незначній кількості. Це свідоцтво
нафтопромислового товариства, договори про придбання нафтових ділянок, баланси тощо.
Документи фонду написані польською та німецькою мовами.
Хронологічні рамки – 1904 - 1922 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 та
пронумеровано.
Підстава: 1. документи фонду;
2. Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 1921 r.- Lwow, 1922. - s. 20.
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№
п\п
1

Заголовки справ

Крайні
дати
1912

Кількість
аркушів
2

Мова
документів
німецька

3

польська

184

німецька,
польська

7

німецька

4

Свідоцтво, видане Магістратом
Відня
Галицькому
нафтопромисловому товариству у
с. Тустановичі на промислову
діяльність.
Декларація про переоформлення
б/д
юридичних прав власності на
нафтові ділянки Галицького
нафтопромислового товариствва у с. Тустановичі на Польське
нафтове акціонерне товариство
«Premier».
Угоди про придбання нафтових 1904-1911
ділянок в с. Попелі та с. Тустановичі
Баланси товариства, том І
1912

5

Те ж, том ІІ

1918-1919

39

німецька

6

Те ж, том ІІІ

1919-1920

35

7

Те ж, том ІV

1920-1921

73

8

Те ж, том V і останній

1921-1922

61

9

Інвентарний опис

1959

2

німецька,
польська
німецька,
польська
німецька,
польська
російська

2

3

В опис внесено 9 (дев′ять) справ з № 1 по № 9.
Начальник відділу

О. Логінова

Завідувач сектору зберігання

О. Іваськів
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