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  1975 рік      

        

        

3  Розрахунково-платіжні 

відомості з нарахування 

заробітної плати 

працівникам за  

1975 р. 

 75 р. 71   

        

  1976 рік      

        

        

4  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

04 січня –  

31 грудня  

1976 р. 

75 р. 130   

        

5  Особові справи 

працівників, звільнених у 

1976 р. 

 75 р. 255   

        

6  Особові справи звільнених 

працівників у 1976-1984 

рр., з прізвищами з літери 

“А” по літеру “Б” 

 75 р. 282   

        

7  Те саме, з прізвищами з 

літери “В” по літеру “З” 

 75 р. 181   

        

8  Те саме, з прізвищами з 

літери “К” по літеру “Л” 

 75 р. 182   

        

9  Те саме, з прізвищами з 

літери “М” по літеру “Р” 

 75 р. 154   

        

10  Те саме, з прізвищами на 

літеру “С” 

 75 р. 156   

        

11  Те саме, з прізвищами з 

літери “Т” по літеру “Я” 

 75 р. 141   
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12  Розрахунково-платіжні 

відомості з нарахування 

заробітної плати 

працівникам за 1976 р. 

 75 р. 92   

        

  1977 рік      

        

13  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

06 січня –  

30 грудня  

1977 р. 

75 р. 116   

        

14  Особові справи 

працівників, звільнених у 

1977 р. 

 75 р. 230   

        

15  Розрахунково-платіжні 

відомості з нарахування 

заробітної плати 

працівникам за 1977 р. 

 75 р. 84   

        

  Документи за цей рік див. 

також у розділі за 1976 р. 

справи №№ 6-11 

     

        

  1978 рік      

        

        

16  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

03 січня –  

14 грудня  

1978 р. 

75 р. 78   

        

17  Особові справи 

працівників, звільнених у 

1978 р. з прізвищами з 

літери “Б” по літеру “К” 

 75 р. 164   

        

18  Особові справи 

працівників, звільнених у 

1978 р., з прізвищами з 

літери “М” по літеру “Ш” 

 75 р. 141   
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19  Розрахунково-платіжні 

відомості з нарахування 

заробітної плати 

працівникам за 1978 р. 

 75 р. 67   

        

  Документи за цей рік див. 

також у розділі за 1976 р. 

справи №№ 6-11 

     

        

        

  1979 рік      

        

20  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

09 січня –  

28 грудня  

1979 р. 

75 р. 109   

        

21  Особові справи 

працівників, звільнених у 

1979 р. 

 75 р. 268   

        

22  Розрахунково-платіжні 

відомості з нарахування 

заробітної плати 

працівникам за 1979 р. 

 75 р. 67   

        

  Документи за цей рік див. 

також у розділі за 1976 р. 

справи №№ 6-11 

     

        

        

  1980 рік      

        

23  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

02 січня –  

31 грудня  

1080 р. 

75 р. 124   

        

24  Особові справи 

працівників, звільнених у 

1980-1984 рр., з 

прізвищами з літери “Б” 

по літеру “З” 

 75 р. 157   
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25  Особові справи 

працівників, звільнених у 

1980-1984 рр., з 

прізвищами з літери “К” 

по літеру “С” 

 75 р. 175   

        

        

26  Те саме, з прізвищами з 

літери “Т” по літеру “Я” 

 75 р. 210   

        

        

27  Розрахунково-платіжні 

відомості з нарахування 

заробітної плати 

працівникам за 1980 р. 

 75 р. 60   

        

        

  Документи за цей рік див. 

також у розділі за 1976 р. 

справи №№ 6-11 

     

        

        

  1981 рік      

        

        

28  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

14 січня –  

30 грудня  

1981 р. 

75 р. 114   

        

        

29  Розрахунково-платіжні 

відомості з нарахування 

заробітної плати 

працівникам за 1981 р. 

 75 р. 68   

        

  Документи за цей рік див. 

також у розділі за 1976 р. 

справи №№ 6-11, у розділі 

за 1980 р. справи №№ 24-

26 
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  1982 рік      

        

        

30  Накази №№ 1к – 222к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

04 січня –  

31 грудня  

1982 р. 

75 р. 95   

        

        

31  Розрахунково-платіжні 

відомості з нарахування 

заробітної плати 

працівникам за 1982 р. 

 75 р. 72   

        

        

  Документи за цей рік див. 

також у розділі за 1976 р. 

справи №№ 6-11, у розділі 

за 1980 р. справи №№ 24-

26 

     

        

  1983 рік      

        

        

32  Накази №№ 1к – 155к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

03 січня –  

30 грудня  

1983 р. 

75 р. 74   

        

        

33  Книга з нарахування 

заробітної плати 

працівникам за 1983 р. 

 75 р. 60   

        

        

  Документи за цей рік див. 

також у розділі за 1976 р. 

справи №№ 6-11, у розділі 

за 1980 р. справи №№ 24-

26 
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  1984 рік      

        

        

34  Накази №№1к – 113к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

02 січня –  

27 грудня  

1984 р. 

75 р. 68   

        

        

35  Особові справи 

працівників, звільнених у 

1984 р. 

 75 р. 45   

        

        

36  Розрахунково-платіжні 

відомості з нарахування 

заробітної плати 

працівникам за 1984 р. 

 75 р. 68   

        

        

  Документи за цей рік див. 

також у розділі за 1976 р. 

справи №№ 6-11, у розділі 

за 1980 р. справи №№ 24-

26 

     

        

        

  1985 рік      

        

        

37  Накази №№ 1к – 114к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

12 січня –  

29 грудня  

1985 р. 

75 р. 72   

        

        

38  Особові справи 

працівників, звільнених у 

1985 р. 

 75 р. 175   
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39  Розрахунково-платіжні 

відомості з нарахування 

заробітної плати 

працівникам за 1985 р. 

 75 р. 70   

        

  1986 рік      

        

        

40  Накази №№ 1к – 138к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

06 січня –  

31 грудня  

1986 р. 

75 р. 83   

        

        

41  Особові справи 

працівників, звільнених у 

1986 р. 

 75 р. 195   

        

        

42  Розрахунково-платіжні 

відомості з нарахування 

заробітної плат и 

працівникам за 1986 р. 

 75 р. 70   

        

        

  1987 рік      

        

        

43  Накази №№ 1к – 117к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

13 січня –  

31 грудня  

1987 р. 

75 р. 69   

        

        

44  Особові справи 

працівників, звільнених у 

1987 р. 

 75 р. 177   

        

45  Розрахунково-платіжні 

відомості з нарахування 

заробітної плат и 

працівникам за 1987 р. 

 75 р. 80   

 








