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  1967 рік     

       

       

4  Накази начальника 

об’єднання з особового 

складу 

02 січня – 

30 грудня 

1967 р. 

75 р. 117  

       

       

5  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1967 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “Х” 

 75 р. 120  

       

       

6  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1967 р. 

 75 р. 56  

       

       

  1968 рік     

       

       

7  Накази начальника 

об’єднання з особового 

складу 

02 січня – 

30 грудня 

1968 р. 

75 р. 98  

       

       

8  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1968 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру 

“Ю” 

 75 р. 193  

       

       

9  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1968 р. 

 75 р. 53  
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  1969 рік     

       

       

10  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

02 січня – 

29 грудня 

1969 р. 

75 р. 95  

       

       

11  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1969 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “І” 

 75 р. 139  

       

       

12  Те саме, з прізвищами з 

літери “К” по літеру 

“Ю” 

 75 р. 118  

       

       

13  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1969 р. 

 75 р. 66  

       

       

  1970 рік     

       

       

14  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

04 січня – 

31 грудня 

1970 р. 

75 р. 107  

       

       

15  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1970 р. 

 75 р. 51  
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  1971 рік     

       

       

16  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

27 січня – 

27 грудня 

1971 р. 

75 р. 108  

       

       

17  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1971 р. 

 75 р. 52  

       

       

  1972 рік     

       

18  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

13 січня – 

28 грудня 

1972 р. 

75 р. 134  

       

       

19  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1972 р. 

 75 р. 45  

       

       

  1973 рік     

       

20  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

02 січня – 

14 грудня 

1973 р. 

75 р. 130  

       

       

  1974 рік     

       

       

21  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

04 січня – 

31 грудня 

1974 р. 

75 р. 164  
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22  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1974 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “І” 

 75 р. 125  

       

       

23  Те саме, з прізвищами з 

літери “К” по літеру “Л” 

 75 р. 108  

       

       

24  Те саме, з літери “М” по 

літеру “Х” 

 75 р. 93  

       

       

25  Те саме, з прізвищами з 

літери “Б” по літеру 

“Ш” 

 75 р. 277  

       

       

26  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1974 р. 

 75 р. 45  

       

       

  1975 рік     

       

       

27  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

02 січня – 

08 грудня 

1975 р. 

75 р. 167  

       

       

28  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1975 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “Г” 

 75 р. 145  

       

       

29  Те саме, з прізвищами з 

літери “К” по літеру “М” 

 75 р. 109  
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30  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1975 р., з прізвищами з 

літери “Н” по літеру “Я” 

 75 р. 106  

       

       

31  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1975-1976 рр. 

 75 р. 94  

       

  1976 рік     

       

       

32  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

05 січня – 

28 грудня 

1976 р. 

75 р. 170  

       

       

33  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1976 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “Л” 

 75 р. 138  

       

       

34  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1976 р., з прізвищами з 

літери “М” по літеру “Р” 

 75 р. 174  

       

       

35  Те саме, з прізвищами з 

літери “С” по літеру “Я” 

 75 р. 132  

       

       

36  Те саме, з прізвищами з 

літери “Л” по літеру “П” 

 75 р. 260  

       

       

  Документи за цей рік 

див. також у розділі за 

1975 рік, № 31 
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  1977 рік     

       

       

37  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

03 січня – 

28 грудня 

1977 р. 

75 р. 160  

       

       

38  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1977 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “П” 

 75 р. 195  

       

39  Те саме, з прізвищами з 

літери “К” по літеру “Л” 

 75 р. 256  

       

       

40  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1977 р. 

 75 р. 48  

       

  1978 рік     

       

41  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

09 січня – 

25 грудня 

1978 р. 

75 р. 188  

       

       

42  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1978 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “К” 

 75 р. 211  

       

       

43  Те саме, з прізвищами з 

літери “Л” по літеру 

“Ш” 

 75 р. 218  

       

       

44  Те саме, з прізвищами з 

літери “Б” по літеру “Я” 

 75 р. 275  
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45  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1978 р. 

 75 р. 49  

       

       

  1979 рік     

       

       

46  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

02 січня – 

05 грудня 

1979 р. 

75 р. 184  

       

       

47  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1979 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “Г” 

 75 р. 212  

       

       

48  Те саме, з прізвищами з 

“К” по літеру “П” 

 75 р. 134  

       

       

49  Те саме, з прізвищами з 

літери “Р” по літеру “Я” 

 75 р. 226  

       

       

50  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1979 р. 

 75 р. 49  

       

       

  1980 рік     

       

       

51  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

03 січня – 

31 грудня 

1980 р. 

75 р. 176  
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52  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1980 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “І” 

 75 р. 152  

       

       

53  Те саме, з прізвищами з 

літери “К” по літеру “П” 

 75 р. 122  

       

       

54  Те саме, з прізвищами з 

літери “Р” по літеру “Ш” 

 75 р. 122  

       

       

55  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1980 р. 

 75 р. 47  

       

       

  1981 рік     

       

56  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

06 січня – 

31 грудня 

1987 р. 

75 р. 187  

       

       

57  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1981 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “І” 

 75 р. 140  

       

       

58  Те саме, з прізвищами з 

прізвищами з  літери 

“К” по літеру “Р” 

 75 р. 140  

       

       

59  Те саме, з прізвищами з 

літери “С” по літеру 

“Ш” 

 75 р. 155  
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60  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1981 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “С” 

 75 р. 273  

       

       

61  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1981 р. 

 75 р. 49  

       

       

  1982 рік     

       

       

62  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

04 січня – 

28 грудня 

1982 р. 

75 р. 146  

       

       

63  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1982 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “Д” 

 75 р. 127  

       

       

64  Те саме, з прізвищами з 

літери “Ж” по літеру 

“О” 

 75 р. 182  

       

       

65  Те саме, з прізвищами з 

літери “П” по літеру 

“Щ” 

 75 р. 183  

       

       

66  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1982 р. 

 75 р. 54  
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  1983 рік     

       

       

67  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

03 січня – 

31 грудня 

1983 р. 

75 р. 149  

       

       

68  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1983 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “І” 

 75 р. 252  

       

       

69  Те саме, з літери “К” по 

літеру “О” 

 75 р. 252  

       

       

70  Те саме, з літери “П” по 

літеру “Я” 

 75 р. 255  

       

       

71  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1983 р. 

 75 р. 58  

       

       

  1984 рік     

       

       

72  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

02 січня – 

19 грудня 

1984 р. 

75 р. 113  

       

       

73  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1984 р., з прізвищами з 

літери “Б” по літеру “К” 

 75 р. 235  
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74  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1984 р., з прізвищами з 

літери “М” по літеру “Я” 

 75 р. 247  

       

       

75  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1984 р. 

 75 р. 56  

       

       

  1985 рік     

       

       

76  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

04 січня – 

27 грудня 

1985 р. 

75 р. 109  

       

       

77  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1985 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “І” 

 75 р. 174  

       

       

78  Те саме, з літери “К” по 

літеру “О” 

 75 р. 208  

       

       

79  Те саме, з прізвищами з 

літери “П” по літеру “Ч” 

 75 р. 252  

       

       

80  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1985 р. 

 75 р. 84  
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  1986 рік     

       

       

81  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

02 січня – 

23 грудня 

1986 р. 

75 р. 145  

       

       

82  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1986 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру “З” 

 75 р. 218  

       

       

83  Те саме, з літери “К” по 

літеру “О” 

 75 р. 251  

       

       

84  Те саме, з літери “П” по 

літеру “Я” 

 75 р. 282  

       

       

85  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1986 р. 

 75 р. 53  

       

       

  1987 рік     

       

       

86  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

05 січня – 

29 грудня 

1987 р. 

75 р. 122  

       

       

87  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1987 р., з прізвищами з 

літери “Б” по літеру “Л” 

 75 р. 271  
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88  Особові справи 

працівників, звільнених 

у 1987 р., з прізвищами з 

літери “М” по літеру “Я” 

 75 р. 212  

       

       

89  Особові рахунки з 

нарахування заробітної 

плати працівникам за 

1987-1988 рр. 

 75 р. 82  

       

       

  1988 рік     

       

       

90  Накази начальника 

об’єднання з кадрових 

питань 

04 січня – 

18 листопада 

1988 р. 

75 р. 135  

       

       

91  Те саме, з прізвищами з 

літери “А” по літеру “К” 

 75 р. 336  

       

       

92  Те саме, з літери “Л” по 

літеру “П” 

 75 р. 315  

       

       

93  Те саме, з літери “Р” по 

літеру “Я” 

 75 р. 427  

       

       

94  Те саме, з літери “К” по 

літеру “С” 

 75 р. 35  

       

95  Особові справи 

працівників підвідомчих 

підприємств, звільнених 

у 1988 р., з прізвищами з 

літери “А” по літеру 

“Ж” 

 75 р. 227  

 








