
(22) Берилген датасы 

 

Кириш № (21) Каттоо  № 

Артыкчылык (51) ЭПК  

 

 

Пайдалуу моделге Кыргыз Республикасынын 

патентин берүү жөнүндө 

А Р Ы З 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Интеллектуалдык менчик жана 

инновациялар мамлекеттик кызматына 

 
720021, Бишкек ш., Москва көч., 62 

Төмөндөгү документтерди берүү менен,  

Никоненко Сергей Борисовичтин  
 

 
атына Кыргыз Республикасынын патентин берүүнү өтүнөм (өтүнөбүз) 

 

(71) Өтүнмө ээси (ээлери): 

Никоненко Сергей Борисович 
 

(толук аты-жөнү же аталышы жана жашаган же турган жери көрсөтүлөт. 

Авторлордун-өтүнмө ээлеринин жашаган жери жөнүндө маалыматтар 97 
кодунун астындагы графада келтирилет). 

 

ИУЖК боюнча  
уюмдун, ишкананын 

коду 

 
 

ИМБДУ ST.3 

стандарты боюнча 

өлкөнүн коду 

KG 

□  Төмөндөгү дата боюнча пайдалуу моделдин артыкчылыгын белгилөөнү суранам (суранабыз):  

□  Париж конвенциясынын катышуучу-мамлекетинде биринчи өтүнмө берилген (Мыйзамдын 21-

ст. 4-б.) 

□ Мыйзамдын 21-ст. 8-б. ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык 

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына кыйла мурдагы өтүнмө берилген 
 

□ Мыйзамдын 21-ст. 11-б. ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына алгачкы өтүнмө 

берилген 
 

□ Кошумча материалдар берилген (Мыйзамдын 21-ст. 7-б.) 
(Кыргызпатентке өтүнмө берилген датадан кыйла мурдагы артыкчылык суралганда гана толтурулат) 

 

(31) биринчи, кыйла мурдагы, 

баштапкы өтүнмөнүн №  

(32) Суралган артыкчылыктын 

датасы 

(33) ST.3 боюнча берилген 

өлкөнүн коду 

(конвенциялык артыкчылык 
суралганда)  

1. 

2. 

3. 

  

(54) Пайдалуу моделдин аталышы 

 

Газдын чыгымдалышын эсептегич 
 

(98) Кат алышуу үчүн дарек (толук почта дареги, адресаттын аты-жөнү же аталышы) 

 

720049, Бишкек ш., 6-к. р-н, 11-үй, 5-б. 
 

Телефону:          42-43-56                    Телекси:                                      Факсы: 

(74) Патенттик ишенимдүү өкүл (толук аты-жөнү, каттоо номери, турган жери) 

 

 
Телефону:                                       Телекси:                                      Факсы: 

Тиркелүүчү документтердин тизмеси: Барактар

дын 

саны 1 
нускада 

Нуска-

лар-

дын 
саны 

 

Өтүнмө берүүгө жана патент 

алууга укуктун пайда болушу 
үчүн негиз (документ 

бербестен): 

 
 

 

□ Өтүнмө ээси жумуш берүүчү 

болуп эсептелет жана 
Патент Мыйзамынын 9-ст. 

жана 10-ст. шарттары 

сакталды 
 

□ Жумуш берүүчү тарабынан 

башка жакка укуктарды 

ыйгарып берүү 
 

□ Автор же анын укук 

мураскери тарабынан 

башка жакка укуктарды 
ыйгарып берүү  

 

□ Мураскерлик укугу 

Пайдалуу моделдин сыпаттамасы 3 2 
пайдалуу моделдин  формуласы (көз 

карандысыз пункттардын саны 

____________). 

1 2 

□ чийме(лер) жана башка материалдар 1 2 

□ реферат 1 2 

□ алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ: 

□ Өтүнмө бергендиги жана экспертиза 

жүргүзгөндүгү үчүн 

1 1 

□ төмөндөгүлөр үчүн негиз бар экендигин 

тастыктоочу документ: 

□ алым төлөөдөн бошотуу 

□ алымдын өлчөмүн азайтуу 

 

  

□ биринчи өтүнмөнүн(лөрдүн) 

көчүрмөсү 
(конвенциялык артыкчылык суралганда)  

  

□ өтүнмөнүн орус жекыргыз тилине 

котормосу 

  

□ патенттик ишенимдүү өкүлдүн 

ыйгарым укуктарын тастыктоочу 

ишеним кат 

  

□ башка документ (көрсөтүлөт) 

 

  

(72) Автору(лор) 

 

 
(толук аты-жөнү көрсөтүлөт) 

(97) Жашаган жеринин дареги 

(чет өлкөлүктөр үчүн– 

ИМБДУнун ST.3 стандарты 
боюнча өлкөнүн коду, 

эгерде ал белгиленген 

болсо) 

Патент алууга укукту ыйгарып 

берүүчү автордун (лордун) колу 

(дору), датасы 

Никоненко Сергей 

Борисович 

720049, Бишкек ш., 6-

к. р-н, 11-үй, 5-б. 

 

Мен(биз) ________________________________________________________________________ 

толук аты-жөнү 

патент берүү жөнүндө маалыматтарды жарыялоодо мени (бизди) автор катары эскербөөнү өтүнөм 
(өтүнөбүз)  

Автордун(лордун) колу: 

 
Патент алууга укукту ыйгарып берүүчү автордун укук мураскери (толук аты-жөнү же аталышы, 

жашаган жери же турган жери, колу, датасы): 
 

Колу 

 
Анын атына патент суралган өтүнмө ээсинин(леринин), жактын же патенттик ишенимдүү өкүлдүн 

колу(дору), кол(дор) коблган дата 

 (юридикалык жактын атынан кол коюлганда жетекчинин колу мөөр менен күбөлөндүрүлөт) 
 


