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4  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“А” по літеру “Я” за 

1967 р. 

 75 р. 23  

       

       

  1968 рік     

       

       

5  Накази начальника з 

кадрових питань 

02 січня - 

26 грудня 

1968 р. 

75 р. 46  

       

       

6  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“А” по літеру “Я” за 

1968 р. 

 75 р. 23  

       

       

  1969 рік     

       

       

7  Накази  начальника з 

кадрових питань 

06 січня - 

24 грудня 

1969 р. 

75 р. 59  

       

       

8  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“А” по літеру “Я” за 

1969 р. 

 75 р. 32  
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  1970 рік     

       

       

9  Накази  начальника з 

кадрових питань 

04 січня – 

21 жовтня 

1970 р. 

75 р. 54  

       

       

10  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“А” по літеру “Я” за 

1970 р. 

 75 р. 32  

       

  1971 рік     

       

       

11  Накази  начальника з 

кадрових питань 

04 січня - 

31 грудня 

1971 р. 

75 р. 27  

       

       

12  Особові справи 

працівників, 

звільнених у 1971 р. 

 75 р. 154  

       

  1972 рік     

       

       

13  Накази  начальника з 

кадрових питань 

02 лютого - 

12 грудня 

1972 р. 

75 р. 24  

       

       

14  Особові справи 

працівників, 

звільнених у 1972 р. з 

прізвищами з літери 

“В” по літеру “С” 

 75 р. 53  
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15  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“А” по літеру “Ч” за 

1972 р. 

 75 р. 30  

       

  1973 рік     

       

       

16  Накази  начальника з 

кадрових питань 

03 січня - 

04 листопада 

1973 р. 

75 р. 19  

       

       

17  Особові справи 

працівників, 

звільнених у 1973 р. 

 75 р. 31  

       

       

18  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“Б” по літеру “Я” за 

1973 р. 

 75 р. 24  

       

  1974 рік     

       

       

19  Накази  начальника з 

кадрових питань 

17 січня - 

25 листопада 

1974 р. 

75 р. 26  

       

       

20  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“В” по літеру “Я” за 

1974 р. 

 75 р. 26  
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  1975 рік     

       

       

21  Накази  начальника з 

кадрових питань 

21 січня – 

30 грудня 

1975 р. 

75 р. 16  

       

       

22  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“В” по літеру “Я” за 

1975 р. 

 75 р. 264  

       

       

       

  1976 рік     

       

       

23  Накази начальника з 

кадрових питань 

29 січня - 

24 грудня 

1976 р. 

75 р.   

       

       

24  Особові справи 

працівників, 

звільнених у 1976 р. 

 75 р. 101  

       

       

25  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“А” по літеру “Я” за 

1976 р. 

 75 р. 30  
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  1977 рік     

       

       

       

26  Накази  начальника з 

кадрових питань 

30 травня - 

17 листопада 

1977 р. 

75 р. 14  

       

       

27  Особові справи 

працівників, 

звільнених у 1977 р. 

 75 р. 9  

       

       

28  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“А” по літеру “Є” за 

1977 р. 

 75 р. 22  

       

       

  1978 рік     

       

       

       

29  Накази  начальника з 

кадрових питань 

01 лютого – 

01 грудня 

1978 р. 

75 р. 28  

       

       

30  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“В” по літеру “Є” за 

1978 р. 

 75 р. 26  
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  1979 рік     

       

31  Накази начальника з 

кадрових питань 

08 січня - 

13 грудня 

1979 р. 

75 р. 34  

       

       

32  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“Б” по літеру “Ю” за 

1979 р. 

 75 р. 31  

       

  1980 рік     

       

       

33  Накази  начальника з 

кадрових питань 

07 січня – 

30 грудня 

1980 р. 

75 р. 54  

       

       

34  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1980 р. 

 75 р. 35  

       

  1981 рік     

       

       

35  Накази начальника з 

кадрових питань 

04 січня – 

22 грудня 

1981 р. 

75 р. 55  

       

       

36  Особові справи 

працівників, 

звільнених у 1981 р. з 

прізвищами з літери 

“А” по літеру “У” 

 75 р. 144  
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37  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“Б” по літеру “Ю” за 

1981 р. 

 75 р. 41  

       

       

       

       

  1982 рік     

       

       

38  Накази  начальника з 

кадрових питань 

04 січня – 

30 грудня 

1982 р. 

75 р. 42  

       

       

39  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам з 

прізвищами з літери 

“В” по літеру “Ю” за 

1982 р. 

 75 р. 34  

       

       

  1983 рік     

       

       

40  Накази  начальника з 

кадрових питань 

01 липня – 

28 грудня 

1983 р. 

75 р. 15  

       

       

41  Особові справи 

працівників, 

звільнених у 1983 р. з 

прізвищами з літери 

“Д” по літеру “Ш” 

 75 р. 51  
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42  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1983 р. з прізвищами з 

літери “В” по літеру 

“Ю” 

 75 р. 33  

       

       

  1984 рік     

       

       

43  Накази  начальника з 

кадрових питань 

06 січня - 

13 грудня 

1984 р. 

75 р. 24  

       

       

44  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1983 р. з прізвищами з 

літери “Г” по літеру 

“Ю” 

 75 р. 32  

       

       

  1985 рік     

       

       

45  Накази  начальника з 

кадрових питань 

04 січня – 

05 грудня 

1985 р. 

75 р. 55  

       

       

46  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1983 р. з прізвищами з 

літери “Г” по літеру 

“Ю” 

 75 р. 33  
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  1986 рік     

       

       

       

47  Накази начальника з 

кадрових питань 

02 січня – 

08 грудня 

1986 р. 

75 р. 46  

       

       

       

48  Особові справи 

працівників, 

звільнених у 1986 р. з 

прізвищами з літери 

“Г” по літеру “Ш” 

 75 р. 141  

       

       

       

49  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1984 р. з прізвищами з 

літери “Г” по літеру 

“Ю” 

 75 р. 30  

       

       

50  Штатний розпис на 

1986 р. 

 75 р. 43  

       

       

       

  1987 рік     

       

       

51  Накази  начальника з 

кадрових питань 

04 січня - 

14 грудня 

1987 р. 

75 р. 37  
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52  Особові справи 

працівників, 

звільнених у 1987 р. з 

прізвищами з літери 

“Г” по літеру “Т” 

 75 р. 43  

       

       

53  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1987 р. з прізвищами з 

літери “Г” по літеру 

“Ю” 

 75 р. 30  

       

       

54  Штатний розпис на 

1987 р. 

 75 р. 13  

       

       

  1988 рік     

       

       

55  Накази  начальника з 

кадрових питань 

04 січня - 

21 вересня 

1988 р. 

75 р. 42  

       

       

56  Особові справи 

працівників, 

звільнених у 1988 р. з 

прізвищами з літери 

“Г” по літеру “П” 

 75 р. 286  

       

       

57  Особові справи 

працівників, 

звільнених у 1988 р. з 

прізвищами з літери 

“С” по літеру “Ю” 

 75 р. 118  

 








