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(крайні дати документальних матеріалів)

ПЕРЕДМОВА
Акціонерне товариство нафтової промисловості “Austria”, м. Відень було створене
на основі розпорядження Міністерства внутрішніх справ у Відні від 18 жовтня 1908 року.
На загальних зборах, які відбулись 4 листопада 1908 року був прийнятий статут
товариства.
Першочерговим завданням товариства “Austria” було будівництво нафтоперегінного
заводу у с. Рихтичі (повіт Дрогобич), та інших підприємств і заводів, задіяних у нафтовій
промисловості.
Товариство, також, займалося видобутком, торгівлею нафтою та спорідненими
продуктами; купівлею нафтових копалень, нафтоносних ділянок, придбанням прав на
здійснення гірських розробок, а також бурінням свердловин; купівлею та спорудженням
резервуарів для зберігання нафти; будівництвом та експлуатацією фабрик по
виготовленню та ремонту необхідного у нафтовій промисловості устаткування,
інструментів; спорудженням установок для опалення рідким паливом або нафтою;
купівлею, прокладанням трубопроводів для транспортування та зберігання нафти.
Особлива увага приділялася експорту нафтопродуктів та побічних продуктів нафтової
промисловості.
Керуючим органом товариства “Austria” була рада правління, до складу якої могло
входити не більше десяти чоловік. Членів правління обирали на загальних зборах
акціонерів згідно зі статутом товариства.
Документи фондоутворювача збереглися в незначній кількості. Це – договори про
купівлю-продаж земельних ділянок, звіти про діяльність, страхові поліси, баланси та ін.
фінансово-господарські документи, листування. Фонд містить документи, які стосуються
діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтоперегінний завод “Austria”,
м. Відень», оскільки фондоутворювач був основним акціонером даного товариства.
Документи фонду писані німецькою, польською мовами; їх крайні дати 19071919 рр. Розходження у крайніх датах фондоутворювача (1908–1939 рр.) та його
документів (1907–1914, 1917–1919 рр.) пояснюється наявністю у фонді договору членів
правління товариства Ржіхи В. (Rziha W.) та Зільберберга М. (Silberberg M.) із
землевласником Костишиним І. (Kostyszyn I.) про купівлю-продаж земельної ділянки
(1907 р.).
У процесі удосконалення справи в описі просистематизовано за тематичною
ознакою.
Підстава:
1. Документи фонду
2. Skorowidz polskiego i austrjackiego przemysłu naftowego 1919 r. – Lwow, 1920. – С. 26, 75.
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№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
документів

1

Звіт про діяльність, том І

1909-1910

8

німецька

2

Те ж, том ІІ і останній

1911-1912

9

німецька

3

Договір землевласників Ржіхи В. та
1907
Зільберберга М. із землевласником Костишиним І. про купівлю-продаж земельної
ділянки у с. Почаєвичі
Договори із землевласниками Ржіхою В. та
1909
Зільбербергом М. про купівлю-продаж
земельних ділянок у с. Почаєвичі і с. Рихтичі
та умови торгівлі нафтою
Договір із землевласниками Кішко (Kiszko)
1909
Михайлом та Кішко Степаном про купівлюпродаж земельної ділянки у с. Почаєвичі
Договори із землевласницями Немилович А. 1909-1910
(Niemiłowicz A.) та Очкось Е. (Oczkoś E.) про
купівлю-продаж
земельних
ділянок
у
с. Почаєвичі
Договори із землевласником Шіффером Е.
1911
(Schiffer E.) про купівлю-продаж земельних
ділянок у с. Почаєвичі
Договір землевласників Ржіхи В. (Rziha W.)
1908
та Зільберберга М. (Silberberg M.) із
землевласником Бєльським Ю. (Bielski J.) про
купівлю-продаж
земельної
ділянки
у
с. Рихтичі
Договори із землевласником Бєльським Ю.
1910
(Bielski J.) про купівлю-продаж земельних
ділянок у с. Рихтичі
Заява власника нерухомого майна в сс. Го1910
руцько, Мединичі та Угерсько Колішера Г.
(Kolischer H.) щодо забруднення річки
Тисьмениця
нафтоперегінним
заводом
“Austria” у с. Рихтичі
Протокол досліджень комісії по обстеженню
1910
технічної документації та виробничої
діяльності нафтоперегінного заводу “Austria”
в с. Рихтичі та стану річки Тисьмениця
Листування з товариством з видобутку та 1917-1919
використання нафти “Gea”, м. Відень про
експлуатацію нафтових свердловин та
взаєморозрахунки

2

польська

10

німецька

5

німецька,
польська

9

німецька,
польська

4

німецька,
польська

4

польська

12

польська,
німецька

12

німецька

44

німецька

81

німецька,
польська

4

5

6

7

8

9

10

11

12

№
п/п

13

14
15
16

17

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
документів

Листування
з
Німецьким
нафтовим
1914,
акціонерним
товариством
у
Берліні, 1917-1918
австрійським
приватним
товариством
кредитування промисловості та торгівлі у
Відні та ін. про взаєморозрахунки
Баланс товариства “Нафтоперегінний завод
1912
“Austria”, м. Відень
Страхові поліси на випадок пожежі
1913-1914

98

німецька

3
38

німецька,
польська
німецька

Рахунки, переліки продукції нафтових 1913-1914
товариств “Austria” у м. Відень, “S. Szczepanowski & Co” у м-ку Печеніжин, “Trzebinia” у
с. Тшебиня та ін.
Інвентарний опис
1954

11

німецька

4

російська

В опис внесено 17 (сімнадцять) справ з № 1 по № 17.
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