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Г.И. Борисовпен жасасқан
еңбек шартын бұзу туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 24) 
тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Өндірістік технологиялық бөлімнің шикізатты қабылдау дайындау жəне дай-
ын өнімді жөнелту учаскесінің 6-дəрежелі грейфер кранының машинисі Георгий 
Иванович Борисовпен 2012 жылғы 26 тамызда жасасқан № 63 еңбек шарты 
2017 жылғы 31 наурызда қызметкердің зейнеткерлік жасқа толуына байланысты 
бұзылсын. Табельдік № 0409.

2.Бухгалтерия Георгий Иванович Борисовке 2016 жылғы 26 тамыз – 2017 
жылғы 31 наурыз аралығында істеген жұмысы үшін пайдаланбаған күнтізбелік 
... күн еңбек демалысының өтемақысын төлесін (И. Пернебаева). 

3. Бухгалтерия Георгий Иванович Борисовке зейнеткерлікке шығуына 
байланысты .... теңге мөлшерінде өтемақы төлесін (И. Пернебаева).

Негіздеме: 2017 жылғы 1 наурыздағы № 09-   /----- хабарлама.

Директор қолтаңбасы Ə. Төлжанұлы
 М.О.

Орынд. Ж. Абдрахманова

 қолтаңбасы И. Пернебаева
2017 жылғы 30 наурыз 

Бұйрықпен таныстым, куəландырылған көшірмесін алдым
қолтаңбасы Г. Борисов
2017 жылғы 30 наурыз
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О расторжении трудового договора
с Борисовым Г.И.

В соответствии с подпунктом 24) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса 
Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Расторгнутьтрудовой договор № 63 от 26 августа 2012 года с машинистом 
грейферного крана 6 разряда участка приемки, подготовки сырья и отгрузки 
готовой продукции производственно-технологического отдела Борисовым 
Георгием Ивановичем 31 марта 2017 годав связи с достижением работником 
пенсионного возраста. Табельный № 0409

2. Бухгалтерии выплатить Борисову Георгию Ивановичу компенсацию за не-
использованный трудовой отпуск за период работы с 26 августа 2016года по 31 
марта 2017 года за ... календарных дня (Пернебаева И.).

3. Бухгалтерии выплатить Борисову Георгию Ивановичу компенсацию в раз-
мере ...... тенге в связи с выходом на пенсию (Пернебаева И.).

Основание:Уведомление № 09-   /----- от 01 марта 2017 года.

Директор личная подпись Ə. Төлжанұлы
 М.П

Исп. Ж. Абдрахманова 

личная подпись И. Пернебаева
30.03.2017

С приказом ознакомлен, заверенную копию получил 
личная подпись Г. Борисов 
30.03.2017 


