
 

                          

Окуу китептерин ижарага берүү  

келишими № _____ 

 

ш./а. _________________________                                         «_____»_______________20____ ж. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________ жалпы билим берүү уюумунун  

директору _______________________________________________________________________ 

тарабынан,  ___________________ негизинде иш алып барган, мындан ары “Ижарага берүүчү” 

жана окуучунун (аты-жөнү) ______________________________________________ 

_____________________________________  ата-энеси же мыйзамдуу өкүлү (аты-жөнү) 

_________________________________________________________________________________ 

тарабынан, мындан ары “Ижарага алуучу”, бирге “Тараптар” деп аталган жактар төмөнкүлөр 

жөнүндө Келишим түзүштү: 

 

1. КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ 

1.1. Ижарага берүүчү окуу китептерин Ижарага алуучуга убактылуу колдонууга берет, ал эми 

Ижарага алуучу ижара акысын өз убагында төлөө жана окуу жылы аяктагандан кийин окуу 

китептерин Ижарага берүүчүгө кайтарып берүү милдетин алат. 

1.2. Окуу китептери билим берүү максатында жана ушул Келишимдин жоболоруна ылайык 

колдонулууга тийиш. 

2. ТАРАПТАРДЫН УКАКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

2.1. Ижарага берүүчү окуу китептерин колдонууга жарактуу абалда берет. Окуу китептерин 

ижарага берүү ижарага берүү-алуу журналы боюнча жүргүзүлөт.  

2.2. Ижарага алуучу ижара акысын ушул Келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөө милдетин 

алат. Ижара акысы ижарага алынган окуу китептери үчүн окуу жылында бир жолу алынат. 

2.3. Ижарага алуучу ушул Келишимдеги өзүнүн укутарын жана милдеттерин үчүнчү 

жакка өткөрүп берүүгө жана ошондой эле окуу китептерин кошижарага берүүгө укугу 

жок. 

2.4. Ижарага алуучу окуу жылы же келишимдин мөөнөтү аяктагандан кийин ижарага 

берилген окуу китептерин Ижарага берүүчүгө колдонууга жарактуу, сырткы көрүнүшүнүн, 

ички барактарынын сапаты төмөндөбөгөн абалда, толук кайтарып берүү милдетин алат. 

2.5. Ижарага алуучу окуу китептерин талаптагыдай абалда кайтарып берүүсү же жоготкон же 

колдонууга жараксыз абалга келип калган окуу китебинин толук наркын төлөп берүүсү керек. 

Окуу китебинин толук наркы _______________ сомду түзөт. 

2.6. Ижарага берилген окуу китептеринин колдонууга жарактуу-жараксыз экенин, бардык 

окуу китептеринин толук саны жана башка көрсөткүчтөрү Ижарага берүүчү тарабынан 

текшерилип жана окуу китептерин ижарага берүү-алуу журналында белгилейт.  

2.7. Ижарага алуучу кийинки милдеттерди алат:  

2.7.1. Ижарага берилген окуу китептерин окуу максатында жана кылдат колдонуу, 

2.7.2. Окуу китептеринин ижара акысын өз убагында 20____-жылдын 30-ноябрынан 

кечиктирбестен төлөө. 

2.8. Эгер Ижарага алуучу ижара акысын өз убагында төлөбөсө Ижарага берүүчү ижарага 

берилген окуу китептерин кайра кайтарып алууга укугу бар.  

2.9. Эгер Ижарага алуучу ижарага берилген окуу китептерин кайтарбаса, Ижарага алуучу 

ошол окуу китептеринин толук наркын төлөп берүү милетин алат. 

3. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ 

3.1. Ижарага алуучу ижарага берилген окуу китептеринин сакталышына жооп берет. 

3.2. Ижарага алуучу ижара акысын ижарага алган ар бир окуу китеби үчүн _________ сом 

жана жоготкон окуу китептери үчүн бардык төлөөлөрдү ушул келишимдин 3.3. беренесине 

ылайык кыргыз сому менен жүргүзөт.  



 

3.3. Ушул келишимде көрсөтүлгөн бардык төлөмдөр ЭЛСОМ электрондук капчыгын 

колдонуу менен “Жаны китеп” мекемесинин ЖАК “Кыргыз инвестициялык кредиттик банк” 

банкындагы №1280016051694949 эсебине, БИК 128001 которуу менен жүргүзүлөт. 

3.4. Окуучу башка жалпы билим берүү уюмунан которулуп келген болсо жана ал башка 

жалпы билим берүү уюмуна үстүдөгү окуу жылы үчүн окуу китептеринин ижара акысын 

төлөгөндүгү жөнүндө тастыктоолору бар болсо, анда Ижарага алуучуга берилген окуу 

китептери үчүн ижара акы алынбайт.  

4. КЕЛИШИМДИН МӨӨНӨТҮ 

4.1. Ушул келишимдин мөөнөтү 20_____-жылдын 1-сентябрынан тартып 20____-жылдын 30-

майына чейин.  

4.2. Ижарага алуучу келишимди токтотуу датасынан 15 (он беш) күн мурда Ижарага 

берүүчүнү алдын ала эскертүү менен келишимди каалаган учурда токтотууга акысы бар. 

4.3. Ушул келишим мөөнөтүнөн эрте токтотулган учурда төлөнгөн окуу китептеринин ижара 

акысы кайра кайтарылбайт.  

4.4. Ушул келишимдин кайсы бир жоболору Ижарага алуучу тарабынан аткарылбаган учурда 

Ижарага берүүчү ушул келишимди эч кандай алдын ала эскертпестен, окуу китептерин алып 

коюу менен бир тараптуу токтотууга акысы бар. Мындай учурда Ижарага берүүчү  Ижарага 

алуучуга келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.  

4.5. Келишим токтотулган учурда Ижарага алуучу окуу китептерин ушул келишимдин 

тартибине ылайык кайтарат.  

4.6. Келишимдин мөөнөтүнүн аякташы Ижарага алуучунун окуу китептерин кайтаруу жана 

ушул келишим боюнча карыздарын төлөө милдетинен тышкары тараптардын 

жоопкерчиликтерин токтотот.  

5. БАШКА  ШАРТТАР 

5.1. Ушул келишимге толуктоолор жана өзгөртүүлөр жазуу түрүндө түзүлүп жана тараптар 

жагынан кол коюлуусу керек. 

5.2. Келишим бирдей мыйзамдуу күчү бар эки экземплярда, ар бир тарап үчүн бир 

экземплярдан түзүлгөн.  

5.3. Ушул келишимден келип чыккан бардык талаш-тартыш жана келишпестиктер Кыргыз 

Республикасынын мыйзамына ылайык соттук тартипте чечилет.  

5.4. Ушул келишимде жөнгө салынбагандардын баардыгын тараптар Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 24-

июлундагы №341 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын  жалпы билим берүү 

уюмдарында окуу китептерин ижарага берүү боюнча тартипке” жана КР БИМдин 2018-

жылдын 2-августундагы №1003/1 буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын 

жалпы билим берүү уюмдарында окуу китептерин ижарага берүү боюнча колдонмого” 

ылайык тариздейт. 

6. ТАРАПТАРДЫН ДАРЕГИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ 

Ижарага берүүчү: _______________________  

_______________________________________ 

_______________________________________      

Дарек: ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________       

ИНН  _________________________________   

Ижарага берүүчү: _______________________                 

                                            (колу) 

                     М.О. 

Ижарага алуучу: _________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт:________________________________ 

Ким берген:  ____________________________  

Берилген күнү: ________________________  

 

Ижарага алуучу: _________________________ 

                                            (колу) 

 

 


