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В.П. Васютинмен жасасқан 
еңбек шартын тоқтату туралы

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек ко-
дексінің 57-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Сот сату менеджері Владимир Петрович Васютинді əрекетке қабілетсіз деп 
тануына, соның салдарынан еңбек қатынастарын жалғастыруға мүмкіндігі бол-
майтынына байланысты, оның еңбек шарты 2017 жылғы 18 тамызда тоқтатыл-
сын. 

2. 2017 жылғы 11 наурыз – 18 тамыз аралығында пайдаланылмаған жыл сай-
ынғы төленетін еңбек демалысының өтемақысы төленсін (И.К.Пернебаева).

3. Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тəртіппен есеп айы-
рысу жасалсын жəне жалақы берілсін (И.К. Пернебаева).

4. Жоғарыда көрсетілген əрекеттер Владимир Петрович Васютиннің қорған-
шысы болып табылатын Сергей Владимирович Васютин арқылы жүзеге асырыл-
сын.

Негіздеме: 2017 жылғы 18 тамызда заңды күшіне енген Алматы қаласы Əуе-
зов ауданы сотының 2017 жылғы 18 тамыздағы № 12345 шешімі.

Директор қолтаңбасы Ə. Төлжанұлы
 М.О.

Орынд. Ж. Абдрахманова

қолтаңбасы И. Пернебаева
2017 жылғы 18 тамыз

Бұйрықпен таныстым, куəландырылған көшірмесін алдым  
қолтаңбасы С. Васютин
2017 жылғы 18 тамыз 
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18 августа 2017 года № 30-л/с

Алматы қаласы город Алматы

О прекращении трудового договора
с Васютиным В.П.

В соответствии с подпунктом4) пункта 1 статьи 57 Трудового кодекса 
Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить 18 августа 2017 года трудовой договор с Васютиным 
Владимиром Петровичем, менеджером по продажам, в связи с признанием его 
судом недееспособным, в результате чего он не имеет возможности продолжения 
прежней работы.

2. Произвести компенсационную выплату за неиспользованный ежегодный 
оплачиваемый трудовой отпуск за период с 11 марта по 18 августа 2017 года 
(Пернебаева И.К.).

3. Произвести расчет и выдачу заработной платы в установленном законода-
тельством Республики Казахстан порядке (Пернебаева И.К.).

4. Осуществлять все указанные выше действия через Васютина Сергея 
Владимировича, являющегося опекуном Васютина Владимира Петровича.

Основание: Решение суда Ауэзовского района г. Алматы от 18.08.2017 № 
12345, вступившее в законную силу 18 августа 2017 года.

Директор личная подпись Ə. Төлжанұлы
 М.П

Исп. Ж.Абдрахманова 

личная подпись И. Пернебаева
18.08.2017

С приказом ознакомлен, заверенную копию получил 
личная подпись С. Васютин
18.08.2017


