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  1971 рік     

       

       

3  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1971 р. з прізвищами з 

літери “Б” по літеру “Ч” 

 75 р. 126  

       

       

  1972 рік     

       

       

4  Накази №№ 1к – 94к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

04 січня – 

26 грудня 

1972 р. 

75 р. 104  

       

       

5  Особові справи 

працівників, звільнених 

у з прізвищами з літери 

“Б” по літеру “У” 

 75 р. 184  

       

       

  1973 рік     

       

       

       

6  Накази №№ 1к – 82к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

03 січня – 

04 грудня 

1973 р. 

75 р. 89  

       

       

7  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1973 р. з прізвищами з 

літери “В” по літеру “Ц” 

 75 р. 232  

       

       

8  Те саме, з прізвищами з 

літери “Г” по літеру “Я” 

 75 р. 218  
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  1974 рік     

       

       

9  Накази №№ 1к – 82к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

03 січня – 

31 грудня 

1974 р. 

75 р. 81  

       

       

10  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1974 р. з прізвищами з 

літери “К” по літеру “С” 

 75 р. 99  

       

       

11  Особові картки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1974-1975 рр. 

 75 р. 80  

       

       

  1975 рік     

       

       

12  Накази №№ 1к – 110к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

08 січня - 

18 грудня 

1975 р. 

75 р. 115  

       

       

  Документи за цей рік 

дивись також у розділі за 

1974 рік справа № 11 

    

       

       

  1976рік     

       

       

13  Накази №№ 1к – 106к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

04 січня - 

28 грудня 

1976 р. 

75 р. 106  
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14  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1976 р. з прізвищами з 

літери А” по літеру “Ш” 

 75 р. 109  

       

       

15  Те саме, з прізвищами з 

літери Б” по літеру “Ш” 

 75 р. 116  

       

       

16  Особові картки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1976 р. з прізвищами з 

літери Б” по літеру “Т” 

 75 р. 46  

       

       

       

  1977 рік     

       

       

17  Накази №№ 1к – 83к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

07 січня - 

26 грудня 

1977 р. 

75 р. 83  

       

       

18  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1977 р. з прізвищами з 

літери Л” по літеру “Щ” 

 75 р. 129  

       

       

19  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1977 р. 

 75 р. 41  
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  1978 рік     

       

       

20  Накази №№ 1к – 59к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

06 січня – 

29 грудня 

1978 р. 

75 р. 57  

       

       

21  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1978 р. з прізвищами з 

літери Г” по літеру “Ч” 

 75 р. 103  

       

       

22  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1978 р. 

 75 р. 50  

       

       

  1979 рік     

       

       

23  Накази №№ 1к – 54к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

02 січня - 

25 грудня 

1979 р. 

75 р. 54  

       

       

24  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1979 р. з прізвищами з 

літери Б” по літеру “Ф” 

 75 р. 209  

       

       

25  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1979 р. з прізвищами з 

літери А” по літеру “Т” 

 75 р. 42  
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  1980 рік     

       

       

26  Накази №№ 1к – 62к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

22 січня - 

31 грудня 

1980 р. 

75 р. 66  

       

       

27  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1980 р. з прізвищами з 

літери “А” по літеру 

“Ш” 

 75 р. 264  

       

       

28  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1980 р. з прізвищами з 

літери А” по літеру “Ф” 

 75 р. 42  

       

       

  1981 рік     

       

       

29  Накази №№ 1к – 75к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

04 січня – 

33 грудня 

1981 р. 

75 р. 76  

       

       

30  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1981 р., з прізвищами з 

літери “Б” по літеру “У” 

 75 р. 117  

       

       

31  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1981 р. з прізвищами з 

літери Б” по літеру “П” 

 75 р. 42  
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  1982 рік     

       

       

32  Накази №№ 1к – 72к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

04 січня – 

21 грудня 

1982 р. 

75 р. 75  

       

       

33  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1982 р., з прізвищами з 

літери “Б” по літеру “Ч” 

 75 р. 146  

       

       

34  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1982 р. 

 75 р. 54  

       

       

  1983 рік     

       

       

35  Накази №№ 1к – 61к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

03 січня – 

27 грудня 

1983 р. 

75 р. 61  

       

       

36  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1983 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “Ч” 

 75 р. 113  

       

       

37  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1983 р. 

 75 р. 40  
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  1984 рік     

       

       

38  Накази №№ 1к – 78к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

05 січня – 

17 грудня 

1984 р. 

75 р. 81  

       

       

39  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1984 р., з прізвищами з 

літери “К” по літеру 

“Ю” 

 75 р. 68  

       

       

40  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1983 р. з прізвищами з 

літери “Б” по літеру “Л” 

 75 р. 44  

       

       

  1985 рік     

       

       

41  Накази №№ 1к – 69к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

02 січня – 

30 грудня 

1985 р. 

75 р. 71  

       

       

42  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1985 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “Р” 

 75 р. 229  

       

       

43  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1985 р. з прізвищами з 

літери “Б” по літеру “Ф” 

 75 р. 45  
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  1986 рік     

       

       

44  Накази №№ 1к – 95к 

начальника об’єднання з 

кадрових питань 

03 січня – 

31 грудня 

1986 р. 

75 р. 105  

       

       

45  Те саме, про  відпустки 

без збереження 

заробітної плати 

 75 р. 96  

       

       

46  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1986 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “Ф” 

 75 р. 149  

       

       

47  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1986 р. 

 75 р. 42  

       

       

  1987 рік     

       

       

48  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1987 р., з прізвищами з 

літери “Б” по літеру “Л” 

 75 р. 192  

       

       

49  Те саме, з прізвищами з 

літери “Н” по літеру “Я” 

 75 р. 219  

       

       

       

 








