
Студенттік жатақханада тұрғынжай бөлмесін жалдау келісімшарты №_____

«____»___________2023 жыл Қостанай қ.

Бұдан әрі «Жалға беруші» деп аталатын «Челябі мемлекеттік университеті» жоғары білім беретін федералдық 
мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесінің атынан «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Қостанай филиалының атынан 30.05.2022 
жылғы № 86 сенімхат негізінде әрекет ететін директоры Тюлегенова Раиса Амиржановна, бір тараптан, және бұдан әрі «Жалға 
алушы» деп аталатын _________________________________________ , келесі тараптан, ҚР Азаматтык кодексінің 601-бабын,
1997 жылдың 16 сәуіріндегі № 94 «Тұрғын үй қатынастары туралы» ҚР Заңының 2 және 112-баптарын, 2007 жылдың 27 
шілдесіндегі № 319-ПІ «Білім беру туралы» ҚР Заңының 8-бабын, Білім беру мекемелерінің жатакханаларында орындарды 
тарату ережелерін (ҚР Білім және ғылым министрінің 22 каңтар 2016 ж. № 66 Бұйрығымен бекітілген) басшылыққа ала 
отырып, төмендегі туралы осы Келісімшартты жасасты:

1. Келісімшарт мәні
1.1. Жалға беруші - «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Қостанай филиалы (бұдан әрі - Филиал) Қостанай қ. Рабочая к-сі, 155 үй

мекен-жайы бойынша орналасқан студенттік жатақхананың №____бөлмесінен Жалға алушыға тұрғылықты жері бойынша
тіркелу құқығымен бірге уақытша түру үшін орын береді.

1.2. Жалға алушы «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Қостанай филиалының студенті болып табылады, бөлмедегі орын оған 
окуға байланысты беріледі.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
2.1. Жалға берушінің міндеттері:
2.1.1. Қазакстан Республикасының заңнамаларымен, және Филиалдың ішкі нормативтік актілерінің талаптарымен 

белгіленген нормаларға сәйкес Жалға алушыны студенттік жатақханада орынмен (бүдан әрі - тұрғынжай бөлмесі) камтамасыз 
етуге.

2.1.2. Жатакхананың бөлмелерінде келесілерді қамтамасыз етуге: СЭС нормалары бойынша жарыкты; суык және 
ыстық су жүйесін, су кетіруді; жабдықталған ас үйлердегі электр плиталарын, душты қолдануды; бөлмелерде орналаскан 
жиһазды және басқа да қүралдарды қолдануды.

2.1.3. Ағымдағы және толық жөндеуді уақытылы жүзеге асыруға; сондай-ақ жатақхананың канализация, электр- және 
су жүйелеріндегі акауларды жедел жоюды қамтамасыз етуге.

2.1.4. Орналастырылған кезде Жалға алушыны оның күкыктары мен міндеттері жөнінде, сондай-ақ жатақханада 
түрғаны үшін толем көлеміне байланысты және қосымша қызметтер туралы нормативтік құжаттармен, студенттік 
жатақханалардың қызметін ұйымдастыру, және оларға енгізілетін өзгертулер туралы хабардар етуге.

2.1.5. «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Қостанай филиалының студенттік жатақхана туралы ережесіне және жасалған 
қосымша ақылы қызмет корсету туралы келісімшартка сәйкес Жалға алушыға жеке электр қүралдарын және аппараттарын 
қолдану құкығын беруге.

2.1.6. Жалға беруші Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамаларымен және Филиалдың ішкі нормативтік 
актілерімен қарастырылған басқа да міндеттерді артуы мүмкін.

2.2. Жалға беруші құкылы:
2.2.1. Осы Келісімшарттың әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін Келісімшартты бұзудың болжамды күнінен 14 (он 

торт) күн бұрын Жалға алушыны жазбаша хабардар етіп, Келісімшартты бүзуға:
1) Жалға алушы оку орнынан шығаоылған немесе баска оку орнына ауыскан жағдайда;
2) сот шешімінің негізінде;
3) Жалға алушы Келісімшарттың маңызды шарттарын бүзған жағдайда.
2.2.2. Келісімшарт бойынша толем шарттары мен тәртібін кайта қарастыруға (өзгертуге), бірак ағымдағы жылда бір 

реттен көп емес және ағымдағы төлемді жүзеге асырғанға дейін бір айдан кем емес уақытта.
2.2.3. Жалға берушінің Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қарастырылған баска да күкықтары бар.
2.3. Жалға алушыныц міндеттері:
2.3.1. Осы Келісімшарттың 3 тарауымен қарастырылған тәртіп бойынша студенттік жатақхананы пайдаланған үшін 

ақысын уақытылы өтеуге.
2.3.2. Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі ережелерін және жатақханада тұру ережелерін сақтауға.
2.3.3. Жатақхананың мүлкіне ыждаһаттылықпен қарауға, Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес оған жеке 

колдануға берілген мүлік үшін материалдык жауапкершілік артуға.
2.3.4. Электр энергиясы мен суды үнемдеп жұмсауға.
2.3.5. Егер Жалға алушының кінәсінен жатақхананың бөлмелеріне, жабдықтарына және күралдарына зиян келтірілген 

болса, материалдык жауапкершілік туралы заңмен қарастырылған тәртіп бойынша Жалға берушіге келтірілген зиянды өтеуге.
Өрт және күзет дабылы жүйелерінің (немесе олардың элементтерінің) жүмысына араласқаны үшін Жалға алушы 

директордың бұйрығымен бекітілген Филил жатақханасындағы Ішкі тәртіп ережелерімен белгіленген жауапкершілікті артады.
2.3.6. Түрғын бөлмені, санитарлык блоктарды, ас үйлерді жинауды жүзеге асыруға, сондай-ақ жатақханадағы өзіне-өзі 

кызмет корсету бойынша жұмыстарға қатысуға.
2.3.7. Оку орнынан шыгып ксткен кезде (сонымен бірге оны аяқтаған кезде) тұрғын бөлме мен жеке колдану үшін 

алған барлық қүралдарды тапсырып, үш күн ішінде жатакхананы босатуға, сондай-ақ окудан шығарылған күннен бастап үш 
күн ішінде тұрғынжай бөлмесін жалдау ақысын төлеу бойынша және коммуналдык кызметтер бойынша қарызын өтеуге.
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2.3.8. Тұрғынжай бөлмесінің қүлпын орнатқан және ауыстырған жағдайда жатақхана меңгерушісіне кілттердің 
көшірмесін уакытылы тапсыруға.

2.3.9. Тұрып жатқан тұрғынджай бөлмесін кайта жоспарлауды немесе қайта жабдықтауды жүзеге асырмауға.
2.3.10. Жалға алушы окудан тыс уақытта ерікті түрде жатақхананың әкімшілігімен жылына 20 сағат көлемінде еңбек 

қорғау ережелерінің сақталуымен өзіне-өзі қызмет көрсету, жатақхана аумағын абаттандыру мен көгалдандыру бойынша 
жүмыстарға, өзі түратыи тұрғынжай бөлмесінің ағымдағы жөндеуін жүргізуге, жүйелі түрдегі студенттік жатақхана 
бөлмелерінің және жанындағы аумағын толық жинау жүмыстарына (екі айда бір реттен сирек емес) және баска да жүмыс 
түрлеріне катыстырылуы мүмкін.

2.3.11. Жатакханадан демалыс уакытына кететін жағдайда түрғынжай бөлмесі (орны) мен оның кілттерін комендантқа 
тапсыруға.

2.3.12. Жалға алушының Қазақстан Республикасының заңнамаларымен және Филиалдың ішкі нормативтік актілерімен 
карастырылған баска да міндеттері болуы мүмкін.

2.4. Жалға алушы қүқылы:
2.4.1. Тұрғынжай бөлмесін түру үшін колдануға.
2.4.2. Жатақханадағы ортақ мүлікті пайдалануға.
2.4.3. Жалға алушының Қазакстан Республикасының заңнамаларымен карастырылған баска да құқыктары бар.

3. Тұру акысы және толеу тәртібі
3.1. Жалға алушы ағымдағы оқу жылында студенттік жатакхананы пайдаланған үшін өтіп кеткен айдың акысын (5 

күннен артык болмаған жағдайда, жылу жүйесі үшін төлемді есептемегенде, төлем көлемін қайта есептеумен) келесі айдың 5 
күніне дейін ай сайын төлем жасайды. Бір айдан кем нақты тұрған уақыты үшін төлемді есептеу (кайта есептеу) Филиал 
директорының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

Жалға алушы төлем жасайтын күні Келісімшартта көрсетілген мерзім, және шарттар бойынша жатакханада түратын 
толық кезең үшін төлемді бірден жүзеге асыруға кұқылы.

Студенттік жатақхананы пайдаланған үшін төлем көлемі ағымдағы күнтізбелік немесе оку жылына «ЧелМУ» ЖББ 
ФМБББМ-мен келісілген, осы Келісімшарттың ажырамас косымшасы болып табылатын Филиал директорының бұйрығымен 
белгіленеді.

3.2 Жалға алушы жылу немесе электр энергиясын косымша колдану көздерін (жылыту, салкындату), түрмыстық электр 
кұралдарын және басқасын түтынған жағдайда, Жалға беруші өзінің косымша шығындарының көлемін дербес бір реттік 
немесе жүйелі түрдегі есептеуді жүзеге асырады, ол осы Келісімшарттың З.І.-тармағымен карастырылған тәртіп бойынша 
Жалға алушымен ьөленуі керек.

3.3 Жалға алушыны жатақханаға орналастыру кезінде оған жеке, сондай-ақ ортақ тәртіп бойынша пайдаланылуға 
берітелін - әжетхана, душ бөлмесі, ас үй, тұрмыстык бөлмелер, жиһаз жәие баскаларын беру Мүлікті (жабдыктарды) беру - 
кабылдау актісімен рәсімделеді.

Акт осы Келісімшарттың ажырамас № 2 Қосымшасы болып табылады.

4. Келісімшарттың әрекет ету мерзімі
4.1. Осы Келісімшарт кол қойылған сәттен бастап өз күшәне енеді.
4.2. Келісімшарт__________________________________мерзіміне жасалынады.
Білім алушы жоғарыда аталған мерзім аякталғанға дейін Филиалдан шығарылса, осы Келісімшарттың тоқтатылу 

мерзімі білім алушының окудан шығарылған күнімен сәйкес келеді.
5. Келісімшартты бұзу және тоқтату

5.1. Осы Келісімшарт тараптардың келісімі бойынша кез-келген уақытта бүзылуы мүмкін.
5.2. Жалға алушы Келісімшартты болжалды бүзу күнінен 3 (үш) күн бұрын Жалға берушіні ол туралы жазбаша 

хабардар етіп, кез-келген уакытта осы Келісімшартты бүза алады.
5.3. Осы Келісімшартты Жалға берушінің талабы бойынша бұзу келесі жағдайларда сот тәртібімен жүзеге асырылуы 

мүмкін:
1) Жалға беруші тұрғынжай бөлмесін пайдаланғаны үшін 3 айдан артык мерзім ішінде төлем жасамаса;
2) Жалға алушы тұрғынжай бөлмесін бұзса немесе бүлдірсе;
3) көршілерінің қүкықтары мен занды мүдделеріне жүйелі түрде нүксан келтірсе;
4) түрғынжай бөлмесін кызметіне карай колданбаса.
5.4. Осы Келісімшарт келесіге байланысты тоқтатылады:
1) Жалға беруші түрғынжай бөлмесін жоғалтып алғанда;
2) оку мерзімі аяқталғанда.
3) Осы Келісімшарттың 2.2.1. тармағына сәйкес Келісімшартты бүзған жағдайда.

4) форс-мажор жағдайлар болған кезде.
5.5. Осы Келісімшарт бұзылған немесе тоқтатылған жағдайда Жалға алушы нақты тұрған күндері үшін толем жасап, 3 

күн ішінде бөлмедегі (түрғынжай бөлмесіндегі) орнын босатуы керек. Тұрғынжай бөлмесін босатудан бас тарткан жағдайда 
Жалға алушы заңмен белгіленген тәртіп бойынша мәжбүрлі түрде шығарылады.

6. Басқа да шарттар
6.1. Жатақханада алкогольді сусындарды, темекі өнімдерін, есірткілік және басқа да заңмен тыйым салынған кұралдар 

заттар (қүралдар) 'мен нәрселерді сақтау, пайдалану, тарату және беруге, сондай-ак жатакханада жануарлар, қүстар, 
рептилиялар, жәндіктер және соған ұксастарды үстауға қатаң тыйым салынады.



6.2. Келісімшарт бойынша келіспеушіліктер, даулар туындаған және оның шарттары бойынша Жалға алушының 
шағымдары болған жағдайда олар жатақхананың әкімшілігімен не (немесе) «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Қостанай филиалының 
әкімшілігімен қарастырылады.

Бір тараптың да, келесі тараптың да шағымдары қанағаттандырылмаған жағдайда даулар Қазақстан Республикасының 
заңнамаларымен белгіленген тәртіп бойынша Жалға берушінің орналасқан жері бойынша қарастырылады.

6.3. Жалға алушы жеке қауіпсіздігі мен мүліктің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында Қостанай филиалы 
басшысының келесімімен Жалға берушіге жатақхананың ортақ бөлмелерінде бейнебакылауды (бейнежазбаны) жүзеге асыруға 
рүқсат береді. Жалға беруші бейиежазбаның тек қана Келісімшарт тараптары мүддесіне байланысты қолданылу құпиялылығы 
үшін кепілдік етеді.

6.4. Тараптар осы Келісімшартқа қол кою кезінде «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Қостанай филиалы директорының 
факсимилесін қолдануға келісті.

6.5. Осы Келісімшарт үш дана көлемінде жасалды, олардың бірі «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Қостанай филиалында, 
екіншісі - Жалға алушыда, үшіншісі - Филиалдың жатақханасында сакталады.

7. Тараптардың деректемелері мен қолдары

Жалға беруші:
«ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ
454001 Челябі қ., Братьев Кашириных к-сі, 129

Тел. (351) 799-71-98, Факс (351) 742-09-25
ССН 7447012841, ҚСК 744701001
Қостанай филиалының деректемелері:
110006 Қостанай қ., А.Бородин к-сі, 168А ғим. 
Тел.8 (7142) 576576
БСН 980641002441
Челябі облысы бойынша ФҚБ
(«ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ)
4540001 Челябі к., Братьев Кашириных к-сі, 129
ССН 7447012841 ҚСК 744701001
ЖСК 40503398390001000053
Алушы банк: Челябинвестбанк ЖАҚ
Корреспондент банк: .І8С НаІукВапк
БСК Н8ВККХКХ
БСН 000000000000
К/С КХ466010071000000188

Жалға алушы

Директор__________________/Р.А.Тюлегенова/


