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Кириш сөз 
Өткөн 1999-жылы Кыргыз Республикасынын 

интеллектуалдык менчикти коргоо системасы андан ары 

өнүктү. 

""Кызматтык ойлоп табуулар, пайдалуу моделдержана 

өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө", "Фирмалык аталыштар 

жөнүндө" жаңы мыйзамдар кабыл алынды, "Патенттик 

ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө" мыйзамдын долбоору 

иштелип чыкты. Мыйзамдардын нормативдик-укуктук 

актылары иштелип чыгып, колдонууга киргизилди. 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы 

Интеллектуалдык менчик боюнча Мамлекеттик 

агентствосунда (Кыргызпатент) "Автордук укук жаңы 

чектеш укуктар жөнүндө" мыйзамга ылайык 

структуралык өзгөртүүлөр жүргүзүлүп, жаңы эки 

башкармалык: авторлор менен укук ээлеринин мүлктүк 

укуктарын коргоо башкармалыгы; каттоо 

башкармалыгы уюштурулду, ал эми автордук жана 

чектеш укуктарды коргоо башкармалыгы жоюлуп 

кетти. 

1999-жыл Кыргызстандын Буткул дүйнөлүк соода уюмуна (БСУ) киргенден кийин 

ТРИПС макулдашуусуна ылайык иш-чараларды ишке ашыруу боюнча айрым орчундуу 

иштерди аткаруунун биринчи жылы болуп калды. Ошентип, ТРИПС боюнча 

милдеттемелерди ийгиликтүү аткаруу жана интеллектуалдык менчик (ИМ) укуктарын 

ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Кыргызпатенттин 

алдында Кеңири коллегия түзүлүп, анын курамына укук коргоо, сот, бажы органдарынын 

жана Бишкек шаарынын жергиликтүү администрациясынын жетекчилеринин өкүлдөрү 

киргизилди. 

Кыргызстандын ИМ системасын өнүктүрүүдө эл аралык кызматташууга биринчи 

кезекте Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) менен 

кызматташууга зор маани берилет. Автордук укук тармагында Кыргызстандын 1999- 

жылы июль айында Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча Берн 

конвенциясына кошулушу абдан маанилүү окуя болуп калды. Бул конвенция ИМ 

тармагындагы көп тараптуу он экинчи эл аралык Келишим болуп эсептелет. 

ИМБДУ менен макулдашуунун чегинде август айында автордук жана чектеш 

укуктарды коргоо боюнча Борбордук Азиянын өлкөлөрү үчүн эл аралык семинар 

өткөрүлүп, ИМБДУнун эксперттери мырза Пол Берри менен Сауле Тлеувлесова айымдын 

иш визити болуп өттү. 
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Европалык патенттик ведомство (ЕПВ) менен семинарларга катышуу боюнча 

кызматташуу улантылды; ЕПВнын эл аралык кызматташуу башкармалыгынын директору 

мырза Р.Юнгдун Кыргызпатентке иш визити уюштурулуп, анын визити 1999-жылы октябрь 

айында болуп өттү. 

Эл аралык кызматташуу андан ары КМШ өлкөлөрү менен Өнөр жай менчигин коргоо 

боюнча Мамлекеттер аралык Кеңешинин жана Евразиянын патенттик уюмунун (ЕАПО) 

Административдик Кеңешинин чегинде кызматташуу менен улантылды. ЕАПОнун 

Административдик Кеңешинин Кыргыз Республикасында 1999-жылы ноябрда Чолпон-Ата 

шаарында өткөрүлгөн сегизинчи кеңешмеси маанилүү окуя болуп калды. 

Фонограмма чыгаруучулардын Москва шаарындагы региондук өкүлчүлүгү менен 

(IFPI), Тажикстандын Автордук жана чектеш укуктар боюнча Агентствосу менен 

кызматташуу жөнүндө ведомстволор аралык макулдашуулар түзүлдү. 

Ойлоп табуучулар жана авторлор менен жигердүү иш жүргүзүлүп, ИМди коргоо 

маселелери боюнча Бишкек, Жалал-Абад шаарларында региондук эки семинар өткөрүлдү. 

Кыргызстандын интеллектуалдык менчик системасы 1999-жылы ырааттуу жана 

туруктуу өнүктү - бул өлкөнүн экономикалык, илимий-техникалык жана маданий жактан 

туруктуу өнүгүшү менен Кыргызстандын дүйнөлүк шериктештикке ийгиликтүү 

интеграцияланышынын маанилүү факторлорунун бири болуп эсептелет. 

Кыргызпатенттин директору, 

техникалык илимдердин доктору, 

профессор Р.О.Оморов
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1. Интеллектуалдык менчик объектилерин коргоонун  

нормативдик-укуктук базасы 

1999-жылы нормативдик-укуктук базаны өркүндөтүү боюнча иштер улантылып, 

анын маанилүү аспектилеринин бири мыйзамдык базаны Бүткүл дүйнөлук соода 

уюмунун (БСУ) чегиндеги Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери 

жөнүндө Макулдашууда (ТРИПС) аныкталган жоболорго ылайыктап, гармонизациялоо 

боюнча иштер болуп калды. 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдык актыларынын ичинде төмөндөгүлөр 1999-

жылы иштелип чыгып, колдонууга киргизилди, алар: 

• "Кызматтык ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө" 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; 

• "Автордук укук жана чекгеш укуктар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамына өзгөртүүлөр менен толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы; 

• "Фирмалык аталыштар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. 

Кыргызпатент тарабынан даярдалып, Кыргыз Реепуликасынын Өкмөтүнүн 

Токтомдору менен төмөндө аталгандар бекитилди, алар: 

• "Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ботаникалык жана зоологиялык түрлөрү 

менен тукумдарынын тизмелерин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Респуликасынын 

Өкмөтүнүн 1998-жылдын 28-августундагы № 5 7 2-Токтомуна толуктоолорду киргизүү 

жөнүндө"; 

• "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик 

боюнча Мамлекеттик агентствосу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-

жылдын 7-июлундагы №438-Токтомуна толуктоолор менен өзгөртүүлөрдү киргизүү 

жөнүндө"; 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик 

боюнча Мамлекеттик агентствосунун Кеңири коллегиясы жөнүндө"; 

"Ойлоп табууларды укуктук коргоо тармагында мамлекеттер аралык жашыруун 

сырларды сактоону өз ара камсыз кылуу жөнүндө Макулдашууну бекитүү жөнүндө"; 

• "Жалган "товардык" белгилер менен географиялык аталыштарды 

пайдалануулардын алдын алуу жана аларга жол бербөө боюнча чаралар жөнүндө 

Макулдашууну бекитүү жөнүндө". 
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Интеллектуалдык менчик тармагындагы нормативдик-укуктук базаны 

өркүндөтүү чегинде Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамдык нормаларын кыйла 

толук чечмелөө максатында төмөндөгү нормативдик актыларды иштеп чыгып, кабыл 

алуу боюнча жигердүү иш жүргүзүлдү, бул актыларда интеллектуалдык менчиктин 

объектилерин карап чыгуунун жол-жоболору аныкталган, алар: 

• Интеллектуалдык менчиктин объектилерин баалоо боюнча методикалык 

сунуштар; 

• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик 

боюнча Мамлекеттик агентствосунун Апелляциялык кеңеши жөнүндө Жобо; 

• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик 

боюнча Мамлекеттик агентствосунун алдындагы Апелляциялык кеңешке нааразылык 

арызын берүү жана аны карап чыгуунун эрежелери; 

• Электрондук эсептөө машиналары же маалыматтар базасы үчүн 

программаларды расмий каттатууга өтүнмө толтуруунун, түзүүнүн, аны берүүнүн жана 

карап чыгуунун эрежелери; 

• Автордук укуктун объектисине автордук келишимдерди, чектеш укуктардын 

объектилеринин тармагындагы келишимдерди, интегралдык микросхемалардын 

топологиясына укук берүү жөнүндө келишимдерди карап чыгуунун жана каттоонун 

эрежелери; 

• Интегралдык микросхемалардын топологиясын расмий каттоого өтүнмө 

толтуруунун, түзүүнүн, аны берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери; 

• Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин пайдаланууга 

лицензиялык келишимдерди карап чыгуунун жана каттоонун эрежелери; 

• Өнөр жай менчигинин, селекциялык жетишкендиктердин объектилерине 

коргоо документтерин ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди, аларды 

пайдалануу укугун берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, технологияларды берүү 

жөнүндө келишимди карап чыгуунун жана каттоонун эрежелери; 

• Патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө Жобо; 

• Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патенттик фондусу жөнүндө 

Жобо: 

• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик 

боюнча Мамлекеттик агентствосунун Мамлекеттик жана илимий-техникалык 

китепканасында фонддорду түзүүнүн жана аларды сактоонун тартиби; 

• Авторлордун кеңеши жөнүндө Жобо; 
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• Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун тартиби. 

2000-жылдын башталышына Жогорку Кеңеш кабыл алып, Кыргыз 

Республикасынын Президентине кол коюуга төмөндөгүлөр берилген, алар: 

• "Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча УПОВдун Эл аралык 

Конвенциясына кошулуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; 

• "Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. 

Кыргыз Республикасынын бкметунун кароосуна төмөндөгүлөр берилди, 

алар: 

• "Патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын долбоору; 

• "Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин жараткандыгы, 

аларды көпчүлүк алдында аткаргандыгы же басып чыгаргандыгы үчүн автордук сый 

акынын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө Жобонун" долбоору. 

Кыргызпатенттин 1999-жыл үчүн интеллектуалдык менчик укуктарын ишке 

ашыруу тармагында ишмердиги Апелляциялык кеңештин иши боюнча, 

интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери боюнча Бүткүл дүйнөлүк 

соода уюмунун чегиндеги Макулдашуу (ТРИПС) боюнча милдеттенмелерге тиешелуу 

иш-чараларды ишке ашыруу, авторлорго, ойлоп табуучуларга, укук ээлерине, 

ишкерлерге жана интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашырууга көмөк 

көрсөтүүчү башка адамдарга укуктук жардам берүү, соттук териштирүүлөргө катышуу 

боюнча жүргүзүлдү. 

Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешинин иши нааразылык арыздарын карап 

чыгууга байланыштуу жүргүзүлдү: 1999-жылы товардык белгилерге байланыштуу 12 

нааразылык арызы берилген, анын ичинен 11 нааразылык арызы каралып чыкты.1.1 -

таблицада Кыргызпатенттин Апелляииялык кенешинин 1996- 1999-жылдардагы 

аткарган иштери келтирилген. 
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1.1 -
таблица 

 

ТРИПС Макулдашуусу боюнча милдеттенмелерди аткарууга байланыштуу 

БСУнун ТРИПС боюнча Кеңешине ТРИПС Макулдашуусунун төмөндөгү статьялары 

боюнча билдирүүлөрдү даярдоо иштери жүргүзүлдү: 

• 63.2 статья боюнча (мыйзамдар жана жоболор жөнүндө билдирүү); 

• 1.3 жана 3.1- статьялар боюнча (улуттук режим боюнча билдирүү); 

• 4(d)-статья боюнча (РНБ боюнча билдирүү); 

• 69-статья боюнча (байланыш түйүндөрү жөнүндө билдирүү). 

Кыргызпатенттин өкүлдөрү арбитраждык соттордун соттук  териштирүүлөрүнө 5 

талаш иштер боюнча катышышты, алардын ичинен 3 иш - товардык белгилерге жана 2 

иш - чарбалык талаштарга тиешелүү иштер болуп саналат.  

Көрсөткүчтөрдүн 

аталыштары 

1996 1997 1998 1999 Баардыгы 

Нааразылык арыздарынын 

саны 

3 10 13 12 38 

Каралып чыккан нааразылык 

арыздарынын саны 

2 6 16 11 35 
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2. Өнөр жай менчик объектилери менен селекциялык жетишкендиктерди 

экспертизадян өткөрүү жана каттоо 

2.1. Ойлоп табуулар 

Кыргызпатентке 1999-жылы болжолдуу ойлоп табууларга 62 өтүнмө берилген, 

анын ичинен 60 өтүнмө улуттук өтүнүүчүлөрдөн, 2 өтүнмө россиялык өтүнүүчүлөрдөн 

берилген. Берилген өтүнмөлөрдүн жалпы саны 1998-жылы түшкөн өтүнмөлөрдүн 

санынын 50.4 пайызын түзөт. Берилген өтүнмөлөрдүн сандык катнашы боюнча 

маалыматтар 2.1-таблицада жана 2.1-диаграммада келтирилген. 

2.1-таблица 

 

 

 

Көрсөткүчтөрдүн аталыштары 1999 

Баардык өтүнмөлөрдүн саны, анын ичинде: 62 

- улуттук өтүнүүчүлөрдөн 60 

- КМШ өлкөлөрүнүн өтүнүүчүлөрүнөн 2 

- чет өлкөлүк өтүнүүчүлөрдөн 
- 

- РСТ жол-жоболору боюнча өтүнмөлөр 
- 

1998-жыл менен салыштырганда өтүнмөлөрдүн сандык 
катнашынын пайызы 

50.4 

2.1-диаграмма 

 

улуттук КМШ өлкөлөрүнүн 

өтүнүүчүлөрдөн         отүнүүчүлөрүнөн 



2.2-таблицада 1999-жылы ойлоп табууларга берилген отун мол орду Эл 

аралык патенттик классификациялоонун (ЭПК) болумдору боюнча болуштуруунун 

корсоткучтору келтирилген жана 2.2-диаграммада керсетулген. 

2.2-таблица 

ЭПКнын бвлумдвру втунмвлердун 
саны 

Пайыздык 
улушу 

А Адамдын турмуштук керектеелерун 
канааттандыруу 26 41.94 

В Ар кандай технологиялык 
процесстер 7 11.29 

Химия; металлургия 3 4.84 

D Текстиль; кагаз - -

Е Курулуш; тоо-кен иштери 3 4.84 

F Механика; жарык беруу; жылытуу; 
кыймылдаткычтар жана насостор; 
курал-жарак жана ок-дары; жардыруу 
жумуштары 10 16.3 

G Физика 7 11.29 

Н Электр кубаты 6 9.67 

Баардыгы 62 100.0 

2.2-диаграмма 

р я м L 

[ 

• А 

• В 

• С 
• D 

BE 
• F 
• G 
гаН 

10 
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Ойлоп табууларга Кыргыз Республикасынын коргоо документтерин берүү 

жөнүндө 1993-жылдан 1999-жылга чейинки жылдар боюнча түшкөн өтүнмөлөр 

жөнүндө маалымат 2.3-таблицада келтирилген жана 2.3-диаграммада көрсөтүлгөн. 

2.3-таблица 

 

 

 

1999-жылы ойлоп табууларга берилген өтүнмөлөр боюнча жүргүзүлгөн 

экспертизалардын жыйынтыгы боюнча 171 оң чечим чыгарылган, анын ичинде: 

а) алдын ала патент берүүгө - 139 (алардын 41 чечими чет өлкөлүк өтүнмөлөр 

боюнча); 

Көрсөткүчтөрдүн 

аталыпггары 

Жылдар Баардыгы 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Баардык берилген         

өтүнмөлөр 13 213 141 268 207 123 62 1027 

анын ичинде:         

улуттук         

өтүнүүчүлөрдөн 13 95 114 126 152 111 60 671 

чет өлкөлүк         

өтүнүүчүлөрдөн 
- 

118 27 16 15 5 2 183 

РСТтин өтүнмөлөрү 
- - - 

126 40 7 
- 

173 
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б) патент берүүгө-32 (алардын 24у чет өлкөлүк өтүнмөлөр боюнча).  

Ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге берилген өтүнмөлөр боюнча 

Кыргызпатенттин эксперттери чыгарган оң чечимдер жөнүндө сандык маалыматтар 2.4-

таблицада берилген. 

2.4-таблица 

 

Кыргызпатент өнөр жай менчик объектилеринин Мамлекеттик реестрин 

жүргүзөт, экспертиза объектиге карата оң, чечим чыгарса, ал объектини каттоого 

алгандыгы, жарыялагандыгы, ага коргоо документи берилгендиги, анын укуктук статусу 

өзгөртүлгөндүгү үчүн алым төлөнсө объект анда каттоого алынат. 

1999-жылы ойлоп табуулардын Мамлекеттик реестринде 24 патент, 69 алдын ала 

патент катталган. 2000-жылдын 1-январына карата баардыгы болуп 284 патент, 388 

алдын ала патент катталган. 

 2.5-таблицада 1999-жылы Мамлекеттик реестрде катталган ойлоп табуулар 

жөнүндө маалыматтар келтирилген. 

Көрсөткүчтөрдүн 

аталыштары 

Ойлоп табууларга берилген өтүнмөлөрдүн 

саны 

Баардык оң 

чечимдердин саны 

 чет өлкөлүк улуттук  

Ойлоп табууларга 

берилген коргоо 

документтери: 

   

алдын ала патент 41 98 139 

патент 24 8 32 

Баардыгы 65 106 171 

Көрсөткүчтөрдүн аталыштары 1999 

Баардык катталган ойлоп табуулардын саны 93 

алардын ичинен:  

патенттер 24 

алдын ала патенттер 69 

Кыргыз Республикасында күчүндө кармалып турган 

Евразиялык патенттер 

106 

2.5-таблица 
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2.6-таблица менен 2.4-диаграммада жылдар боюнча катталган патенттер менен 

алдын ала патенттер боюнча салыштырмалуу маалыматтар келтирилген. 

2.6-таблица 

 

2.4-диаграмма 

□ алдын ала патенттер  

□ патенттер 

 

  

 

Көрсөткүчтөрдүн Жылдар Баардыгы 

аталыштары 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  

Катталган ойлоп 

табуулардын саны 

8 85 137 125  133 91 93 672 

анын ичинде:          

патенттер 6 39 85 69  36 25 24 284 

алдын ала патенттер 2 46 52 56  97 66 69 388 

Кыргыз 
Республикасында 
күчүндө кармалып 
турган Евразиялык 
патенттер 

     22 106 128 
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2.7-таблица менен 2.5-диаграммада Мамлекеттик реестрде ЭПКнын класстары 

боюнча бөлүштүрүлүп, каттоого алынган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар 

келтирилген. 

2.7-таблица 

 

 

ЭПКанын бөлүмдөрү Саны 

А 36 

В 10 

С 17 

Е 7 

F 13 

G 7 

Н 3 

Баардыгы 93 

2.5-диаграмма 

 

         0  5 10  15  20  25  30  35  40 



2.8-таблица менен 2.6-диаграммада катталган ойлоп табуулардын ээлеринин 

кайсы олкого тиешелуу экендиктери боюнча болуштурулушу келтирилген. 

2.8-таблица 

влквлвр влквлердун коддору Саны 

Кыргызстан KG 61 

АКШ US 12 

Улуу Британия GB 4 

Япония JP 1 

Испания ES 1 

Бразилия BR 1 

Австралия AU 1 

Германия DE 4 

Нидерланд NL 1 

Франция FR 2 

Казахстан KZ 2 

Канада CA 2 

Швейцария CH 1 

Баардыгы 93 

2.6-диаграмма 

• KG 
Ш US 
• DE 
• GB 
• FR 
• СА 

ТКГ 
• JP 
• NL 
Ш BR 
• AU 
• СН 

• ES 

15 
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2.2. Товардык белгилер 

1999-жылы улуттук жол-жобо боюнча товардык белгилерди каттоого 452 

өтунмө түшкөн, бул 1998-жылы тушкөн өтунмөлөрдүн санынын 73.5 пайызын түзөт, 

анын ичинен 410 өтунмө чет өлкөлүк өтүнүүчүлөрдөн, 42 өтунмө улуттук 

өтүнүүчүлөрдөн түшкөн. Мадрид макулдашуусуна ылайык эл аралык каттоо боюнча 

2222 өтунмө түшкөн. 

Түшкөн өтунмөлөр жөнүндө статистикалык маалыматтар 2.9-таблица менен 

2.7-диаграммада келтирилген. 

2.9-таблица 

 

 
 

Көрсөткүчтөрдүн аталыштары 1999 

Баардык улуттук жол-жобо боюнча түшкөн  өтунмөлөрдүн 

саны 

452 

анын ичинен: улуттук өтүнүүчүлөрдөн түшкөндөрү 42 

чет өлкөлүк отүнүүчүлөрдөн түшкөндөр 410 

Мадрид макулдашуусу боюнча тушкен  өтунмөлөр 2222 

2.7-диаграмма 

улуттук 

өтүнүүчүлөрдөн 

түшкөндөрү 

чет өлкөлүк 

өтүнүүчүлөрдөн 

түшкөндөрү 

Мадрид 

макулдашуусу 

боюнча 

түшкөндөрү 
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2.10-таблица менен 2.8-диаграммада товардык белгилерди каттоого улуттук жол-

жобо боюнча түшкөн өтүнмөлөрдүн өтүнүүчүлөрдүн кайсы өлкөгө тиешелүү 

экендиктери боюнча бөлүштүрүлүшү келтирилген.   

Өлкөлөр Өлкөнүн коду Саны 

Кыргызстан KG 42 

АКШ US 238 

Улуу Британия GB 34 

Германия DE 33 

Швейцария СИ 18 

Нидерланд NL 16 

Япония JP J1 

Корея Республикасы ICR 8 

Түркия TR 7 

Франция FR 6 

Россия Федерациясы RU 5 

Дания DK 5 

Швеция SE 5 

Испания ES 3 

Италия IT 3 

Доминикан Республикасы DO 3 

Португалия PT 2 

Индонезия ID 2 

Австралия AU 2 

Венгрия ни 2 

Казахстан KZ 1 

Сингапур SG 1 

Кытай CN 1 

Люксембург LU 1 

Финляндия FI 1 

Польша PO 1 

Индия IN 1 

Баардыгы  452 



2.8-диаграмма 

• KG 
• US 
• GB 
• DE 
• CH 
• NL 
• JP 
• KR 
BTR 
• FR 
• RU 
• DK 
• SE 
• Банка елке лор 

1999-жылы товардык белгилердин Мамлекеттик реестринде 612 товардык 

белги катталган. 2000-жылдын 1-январына карата баардыгы болуп 5252 товардык 

белги катталды. 2.11-таблицада 1999-жылы Мамлекеттик реестрде катталган 

товардык белгилер жонундо маалыматтар келтирилген. 

2.11-таблица 

Кврсвткучтврдун аталыштары 1999 

Мамлекеттик реестрге киргизилген баардык 
товардык белгилердин саны 612 

анын иичинде, улуттук отунуучулордон 
туш кондору 57 

чет олколук отунуучулордон тушкондору 555 

18 



2.12-таблица менен 2.9-диаграммада 1993-жылдан 1999-жылга чейин 

•:атталган товардык белгилердин салыштырмалуу корсоткучтору келтирилген. 

2.12-таблица 

Кврсвткучтврдун Жылдар Баардыгы 

аталыиггары 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Катталган товардык 
белгилердин саны 6 2029 685 1075 356 489 612 5252 

2.9-диаграмма 

1999 И ' |612 

19981 |489 

1997 J 3 5 6 

199б|Щ| |Ю75 

1 9 9 5 ^ • • )б85 

1994р 12029 

1993 16 

0 500 1000 1500 2000 2500 

2.13-таблица менен 2.10-диаграммада Мамлекеттик реестрде катталган 

товардык белгилердин ээлеринин кайсы олкего тиешелуу экендиктери боюнча 

белуштурулушу женунде маалыматтар келтирилген. 

2.13-таблица 

Олквлвр 0.1 копун коду Саны 

1 2 3 

Кыргыз Республикасы KG 57 

АКШ US 229 

Улуу Британия GB 79 

Болгария BG 32 

Германия DE 27 

19 



1 2 3 

Туркия TR 25 

Нидерланд NL 20 

Швейцария СН 18 

Япония JP 16 

Корея KR 12 

Норвегия N 0 11 

Бириккен Араб 

Эмираттары 

АЕ 11 

Финляндия FI 10 

Филиппин РН 10 

Россия Федерациясы RU 8 

Бразилия BR 8 

Дания DK 7 

Индия IN 4 

Башка елкелор 28 

Баардыгы: 612 

2.10-диаграмма 

A KG 
• us 
• GB 
• BG 
• D E 

• TR 
• NL 
• CH 
H J P 

• KR 
• N O 

• AE 
• FL 
E3PH 
• RU 
H B R 
S D K 
• IN 
• Башка элкелер 

20C 

15C 

О " ' " 

100-

20 
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2.3. Өнөр жай үлгүлөрү 

1999-жылы өнөр жай үлгүлөрүнүн коргоо документтерине 14 өтүнмө түшкөн, 

анын ичинен 13ү чет өлкөлүк өтүнүүчүлөрдөн, 1 өтүнмө улуттук өтүнүүчүлөрдөн 

түшкөн. 

2.14-таблидада 1999-жылы өнөр жай үлгүлөрүнө түшкөн өтүнмөлөр жөнүндө 

маалыматтар келтирилген. 

2.14-таблица 

 

2.15-таблицада өнөр жай үлгүлөрүнө берилген өтүнмөлөрдүн өтүнүүчүлөрдүн 

кайсыл өлкөгө тиешелуу экендиги боюнча бөлүштүрүлүшү жөнүндө маалыматтар 

келтирилген. 

2.15-таблица 

 

1999-жылы Мамлекеттик реестрде баардыгы болуп 16 өнөр жай үлгүлөрү 

катталган, анын ичинде патенттер - 15, алдын ала патенттер - 1. 

2000-жылдын 1 -январына карата баардыгы болуп 46 өнөр жай үлгүлөрү 

катталган, анын ичинде патенттер - 27, алдын ала патенттер - 19 

Көрсөткүчтөрдүн аталыштары Сапы 

Улуттук жол-жоболор боюнча түшкөн баардык 

өтүнмөлөр 

14 

анын ичинен:  

улуттук өтүнүүчүлөрдөн түшкөндөрү 1 

чет өлкөлук өтүнүүчүлөрдөн түшкөндөрү 13 

Экспертизанын коргоо документгерин берүү 

боюнча оң чечимдери 

22 

анын ичинен: 11  

11 алдын ала патентке  

патентке 

Өлкөлөр Өлкөнүн коду Саны 

Кыргызстан KG 1 

АКШ US 7 

Корея KR 4 

Туркия TR 2 
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2.16-таблицада 1999-жылы Мамлекеттик реестрде катталган өнөр жай үлгүлөрү 

жөнүндө маалыматтар келтирилген. 

2.16-таблица 

 

Реестрге киргизилген өнөр жай үлгүлөрүнүн өлкөлөр боюнча бөлүштүрүлүшү 

2.17-таблицада келтирилген. 

2.17-таблица 

 

  

Көрсөткүчтүн аталышы 1999 

Баардык өнөр жай үлгүлөрүнүн саны 16 

алардын ичинен: патенттер 15 

алдын ала патенттер 1 

Өлкөлөр Өлкөнүн коду Баардыгы 

Кыргызстан KG 1 

АКШ US 13 

Россия RU 1 

Улуу Британия GB 1 

Баардыгы: 16 
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2.4. Пайдалуу моделдер 

Кыргызпатентке 1999-жылы пайдалуу моделдерге 8 өтүнмө түшкөн. Баардык 

өтүнмөлөр улуттук өтүнүүчүлөрдөн түшкөн. 

1999-жылы пайдалуу моделдерге түшкөн өтүнмөлөр жөнүндө маалыматтар 2.18-

жана 2.19-таблицаларда келтирилген. 

2.18-таблица 

 

 

Көрсөткүчтөрдүн аталыштары 1999 

Пайдалуу моделдерге берилген өтүнмөлөрдүн саны, 

анын ичинде: 

8 

улуттук өтүнүүчүлөрдөн 8 

чет өлкөлүк өтүнүүчүлөрдөн  

РСТ жол-жобосу боюнча түшкөн өтүнмөлөр 
 

Өтүнмөлөрдү 1998-жыл менен салыштыргандагы 
катнашынын пайызы 

80 

2.19-таблииа 

ЭПКнын бөлүмдөрү Өтүнмөлөрдүн 

саны 

Үлүшү % менен 

А Адамдын турмуштук керектөөлөрүн 
канааттандыруу 

2 25 

В Ар кандай технологиялык процесстер 2 25 

С Химия; металлургия 
- - 

Д Текстиль, кагаз 
- - 

Е Курулуш; тоо-кен иштери 1 12.5 

F Механика; жарык берүү; жылытуу; 
кыймылдаткычтар жана насостор; 
курал-жарак жана ок-дары; Жардыруу 
иштери 

2 25.0 

G Физика 
- - 

Н Электр кубаты 1 12.5 

Баардыгы 8 100.0 
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3. Келишимдерди экспертизалoo жана каттоо 

1999-жылдын ичинде Кыргызпатентке келишимдерди каттоого 83 өтүнмө 

түшүп, ИМ объектилерин пайдалануу боюнча лицензиялык келишимдерди 

экспергизадан өткөрүү жана каттоо боюнча иш жүргүзүлгөн. анын ичинде: ойлоп 

табууларга - 1, товардык белгилерге - 6, технологияларды берүүгө - 2, укуктарды 

ыктыярдуу өткөрүп берүү боюнча: ойлоп табууларга - 3, товардык белгилерге - 56. 

68 келишим каралып чыгып, каттоого алынган: 

9 лицензиялык келишим, алардын ичинен: 

• 1 келишим Кыргызстандык жеке адамдар менен алардын юридикалык 

шериктеринин ортосунда ойлоп табууларды пайдалануу укугун өзгөчө эмес лицензия 

менен кошо берүү жөнүндө; 

• 4 келишим чет өлкөлүк юридикалык шериктердин ортосунда товардык 

белгилерди пайдалануу укугун өзгөчө лицензия менен кошо берүү жөнүндө; 

• 2 келишим юридикалык шериктердин ортосунда товардык белгини пайдалануу 

укугун өзгөчө эмес лицензия менен кошо берүү жөнүндө; 

• 2 келишим Кыргызстан менен Россиянин юридикалык шериктеринин 

ортосунда пайдалануу укугун өзгөчө эмес лицензия менен кошо берүү жөнүндө. 

Чет өлкөлүк юридикалык шериктердин ортосунда товардык белгилер боюнча 

укуктарды ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө 56 келишим. 

Көрсөтүлгөн мезгилдин ичинде автордук укук менен чектеш укуктардын 

объектилерин пайдалануу укугу боюнча 62 лицензиялык келишим катталган. 

Катталган келишимдердин маалымат базасы толукталууда. Лицензиялык 

келишимдерди түзүү, интеллектуалдык менчикти ыктыярдуу өткөрүп берүүнүн 

шарттары жөнүндө консультациялар өткөрүлүп турат. 

Кыргызпатенттин 1995-1999-жылдардагы бул чөйрөдөгү ишмердиги 3.1- 

таблицада чагылдырылган. 

 

3.1 -таблица 
Көрсөткүчтөрдүн аталышы 1995 1996 1997 1998 1999 Баардыгы 

Келишимдерди каттатуу боюнча 

түшкөн өтүнмөлөр 

6 33 66 87 83 275 

Катталган келишимдер 4 30 62 82 68 246 
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4. Автордук укук менен чектеш укуктарды коргоо 

1999-жылдын ичинде Кыргызпатент 68 авторду, 415 илимдин, адабияттын жана 

искусствонун чыгармаларын каттаган. 2000-жылдын 1-январына карата Кыргызпатентте 

819 автор жана 7814 чыгарма катталган. 

ЭЭМ үчүн 5, маалыматтар базасы үчүн 1 программаны каттоого өтүнмө түшкөн. 

Мүлктүк укуктарын башкаруу милдеттерин Кыргызпатентке өткөрүп берүү 

жөнүндө авторлор менен 114 келишим түзүлгөн. 

Авторлор менен укук ээлеринин мүлктүк укуктарын башкаруу тармагында 

Кыргызпатенттин ишмердиги төмөндөгүлөрдү өткөрүүгө багытталган, алар: 

• театр-оюн зоок ишканаларына, маданият мекемелерине, автордук укук менен 

чектеш укуктардын объектилерин пайдалануучуларга автордук укук жана чектеш 

укуктар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, "Автордук укук менен 

чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн сый акынын минималдык 

өлчөмдөрү жөнүндө Жобону" жана башка нормативдик актыларды 

үйрөнүү боюнча уюштуруу-методикалык жардам берүү; 

• автордук жана чектеш укуктарды пайдалануучулар менен лицензиялык 

келишимдерди түзүү, автордук сый акыны чогултуу жана бөлүштүрүү, теориялык 

ссминарлар менен кеңешмелерди өткөрүү. 

Автордук укуктун объектилеринин пайдаланылышы жана автордук сый акынын 

которулушу милдеттерге ылайык төмөндөгүлөрдө көзөмөлгө алынат: 

• борбордук театрларда, филармонияда, циркте, маданият үйлөрүндө; 

• жеке менчик концерттик бирикмелерде, продюсердик борборлордо; 

• ресторандарда, кафелерде, барларда жана дискоклубдарда. 

1999-жылы автордук жана чектеш укуктардын объектилерин ийдалануучулардан - 

театрлардан, филармониялардан, цирктен, аткаруучулар жамааттарынан, продюсердик 

борборлордон, барлардан, кафелерден, ресторандардан чогултулган автордук калем 

акынын суммасы 178215 сомду түздү. 

Салыштыруу үчүн: 1998-жылы чогултулган автордук калем акынын суммасы  

74972 сом болгон.
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Автордук укук жана чектеш укуктар тармагындагы мыйзамдар менен аларды 

пайдалануучуларды тааныштыруу боюнча Кыргызпатент жүргүзгөн иштер, өткөрүлгөн 

семинарлар, кеңешмелер, ошондой эле прессада жана теле көрсөтүүдө баяндоолор 

өздөрүнүн оң натыйжаларын бергендигин белгилей кетүү керек. 1999- жылы автордук 

жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалануу укугуна карата импресариолор, 

барлар. ресторандар жана дискоклубдар менен лицензиялык макулдашууларды түзүү 

башталды. 

Автордук сый акыны төлөдөн баш тартышкан концерт уюштуруучуларды сотко 

берүү үчүн материалдарды даярдоонун жол-жоболору иштелип чыкты. 

Мындан бөлөк, автордук жана чектеш укуктардын обьекгилерин пайдаланууга 

карата жеке адамдар жана юридикалык тараптар менен лицензиялык макулдашууларды 

даярдоо жана түзүу боюнча иштер жүргүзүлдү. 1999-жылы алар менен 60 лицензиялык 

макулдашуу түзүлгөн. 

Кыргызпатенттин кызматчыларынын РАКта (РАО), РАПОдо жана IFPIде 

стажировкада болгон мезгилде лицензиялык макулдашууларды, мүлктүк укуктарын 

башкаруу милдеттерин өткөрүп берүү жөнүндө авторлор менен келишимдерди түзүүгө, 

автордук жана чектеш укуктарды бузууларга жол бербөө боюнча чараларга, аудио-видео 

продукцияларынын контрафактуулугун баалоого байланыштуу маселелер талкуyланды. 

Автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалануунун баардык 

түрлөрү үчүн лицензиялык макулдашуулардын формаларын өркүндөтүү, алардын жаңы 

формаларын иштеп чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат, теле жана радио 

компаниялар үчүн лицензиялык макулдашуулардын, авторлордун мүлктүк укуктарын 

жамааттык негизде башкарууга укук берүүнүн жаны формалары иштелип чыкты, 

ошондой эле автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалануучулар менен 

лицензиялык макулдашууларды тузүү боюнча иштер жүргүзүлүп, автордук жана чектеш 

укуктар тармагындагы мыйзамдардын жоболору, бул жоболорду бузгандыгы үчүн 

жоопкерчиликгер түшүндүрүлүүдө. 
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5. Патенттик-маалыматтык ишмердик 

Кыргызпатенттин патенттик-маалыматтык ишмердиги негизинен 

"Интеллектуалдык менчик" расмий бюллетенин, "Кыргызпатенттин кабарлары" илимий-

практикалык журналын, окуу-методикалык жана башка адабияттарды кагазда басып 

чыгаруу жолу менен жүргүзүлөт. 

1999-жылы Кыргызпатент төмөндөгүлөрдү басып чыгарды, алар: 

• "Интеллектуалдык менчик" расмий бюллетени, № 4, 1998-ж.; № 1, 2, 3, 1999-ж.; 

• "Кыргызпатенттин кабарлары", №2, 1998-ж., № 1, 1999-ж.; 

• "Патентное законодательство Кыргызской Республики" жыйнагы; 

• "Законодательство о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождение товаров" жыйнагы; 

• "Законодательство об авторском праве и смежных правах" жыйнагы; 

• "Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө мыйзамдар" жыйнагы; 

• "Законодательство о правовой охране селекционных достижений" жыйнагы; 

• "Как защитить промышленную собственность в Кыргызстане" окуу- 

методикалык колдонмосу; 

• "Методические рекомендации по оценке объектов интеллектуальной 

собственности" методикалык колдонмосу; 

• "Передача прав на объекты интеллектуальной собственности" жыйнагы; 

• Кыргызпатенттин 1998-жыл үчүн Жылдык отчету; 

"Кыргызпатент жөнүндө жалпы маалымат" буклети (кыргыз, орус жана англис 

тилдеринде); 

• "Кыргызстанда интеллектуалдык менчикти коргоо" брошюрасы (кыргыз жана 

орус тилдеринде); 

• "Правовая охрана географических указаний" окуу-методикалык колдонмосу; 

• Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоо жана каттоо боюнча 

документтер жыйнагы; 

• "Правовая охрана товарных знаков в Кыргызстане" окуу-методикалык 

колдонмосу; 

• "Методические рекомендации по экспертизе заявок на регистрацию верных 

знаков" методикалык колдонмосу; 

• "Авторлордун мүлктүк укуктарын башкаруу" буклети, (кыргыз, орус, англис 

тилдеринде); 
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• Патенттерге, алдын ала патенттерге жана пайдалуу моделдерге яндамалар. 

Кыргыз Республикасынын патенттик фондусун толуктоо багыты боюнча 

Кыргызпатент Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана үчүн маалыматтарды 

жаңы сактагычтарда алуу жана азыркы маалыматтык технологияларды уюштуруу 

боюнча зор иштерди жүргүзүүдө. 

Маалыматтарды эл аралык алмашуу тармагында дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрүнүн 

патенттик ведомстволору менен маалымат алмашуу жөнүндө макулдашууларды түзүү 

боюнча иштер улантылып жатат. 

КМШ өлкөлөрү менен СД-РОМдо бирдиктүү патенттик-маалыматтык продуктуну 

чыгаруу боюнча регионалдык программанын чегинде Кыргызпатент Координациялык 

кеңештин жана долбоордун атайын жумушчу тобунун курамында жигердүү иш жүргүзүп 

жатат. Бүгүнкү күндө ушул дисканы 2001-жылдын январынан тартып чыгара баштоо 

жөнүндө чечим кабыл алынган. 

Патенттик маалымат боюнча жумушчу тобунун чегинде СД-РОМдо "Кыргыз 

спубликасынын патентгери" аттуу басылманы түзүу боюнча иш жүргүзүлүүдө. 
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6. Автоматташтырууну жана компьютерлештирүүнү өнүктүрүү 

Отчеттук мезгилдин ичинде автоматташтыруу жана компьютерлештирүү 

багытында негизги көңүл товардык белгилердин, өнөр жай үлгүлөрүнүн, ойлоп табуулар 

менен пайдалуу моделдердин, фирмалык аталыштардын маалымат базаларын 

башкаруунун (МББС) мурда түзүлгөн автоматташтырылган системасын өркүндөтүүгө, 

Кыргызпатентти техникалык камсыз кылууга бурулган. 

1999-жылдын ичинде Кыргызпатенттин WEb-сайт бетин түзүү боюнча иш 

жүргүзүлдү, аны үчүн интеллектуалдык менчик боюнча улуттук патенттик ведомстволор 

менен эл аралык уюмдардын ушул беттери менен таанышуу жүргүзүлдү. Азыркы 

мезгилде маалыматтардын орус тилиндеги бөлүгүн толуктоо боюнча иштер бүткөрүлдү. 

Ошондой эле АзияИнфо фирмасы менен Кыргызпатенттин www.Kyrgyzpatent.Kg домен 

аталыштарын каттоо жана Кыргызпатенттин WEb-сайт беттерин АзияИнфо серверинде 

жайгаштыруу жөнүндө келишимге кол коюлду. 

"2000-жылдын маселеси" мамлекеттик программасынын чегинде 

Кыргызпатенттин жана ага баш ийген уюмдардын 2000-жылга даярдыгы боюнча 

программалык жана аппараттык каражаттары боюнча тестирлөө өткөрүлдү. 

Азыркы күндө маалымат базаларында, атап айтканда INTERNET аркылуу издөө 

жүргүзүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. 

  

http://www.kyrgyzpatent.kg/
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7. Кыргызпатентке караштуу уюмдардын ишмердиги 

7.1. Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 26.01,1999-жылдагы № 48-токтому менен 

Кыргызпатенттин МПТКсы жөнүндө Жобо бекитилди. 

Отчеттук мезгилдин ичинде МПТК мамлекеттик мекемелерди дифференциалдуу 

тейлөө багытында мезгилдүү жыйнактарды түздү. "Эркин экономикалык зоналар"; 

"Кыргыз Республикасынын табият чөйрөсүн коргоонун экологиялык аспектилери" аттуу 

эки ишти жарыкка чыгарды. "Кыргыз Республикасынын ойлоп табуучулары", "Copyright 

- Автордук укук" темалары боюнча комулятивдик библиографиялык жайнактары жарык 

көрдү. Мамлекеттик патенттик фондусунун системасын, өлкөбүздүн граждандарынын 

интеллектуалдык ишмердигиндеги анын ээлеген орду менен маанисин ачып көрсөткөн 3 

тематикалык көргөзмө уюштурулду. 1999-жылдагы баардык басылмалардын комплекси 

боюнча Роспатенттин басылмаларына жазылуу жүргүзүлүп, 1997-1998- жылдар үчүн 

баалуу маалымдагычтар жана методикалык басылмалар менен, анын ичинде 

реферативдик "Дүйнө өлкөлөрүндөгү ойлоп табуулар" журналы менен толукталды. 

Жалпы алынган адабияттардын саны 1999-жылы 21902 нусканы түздү. Ошондой эле 

улуттук патенттик фондуну Кыргызпатенттин басылмалары: патенттик бюллетендер 

менен; патенттердин жана алдын ала патенттердин толук баяндамалары менен; 

интеллектуалдык менчик боюнча көрсөткүчтөр жана методикалык мүнөздөгү башка 

басылмалар менен толуктоо улантылды. 

1999-жылы МПТКнын бөлүмдөрү 22606 окурманды тейлеп, аларга илимий- 

техникалык, патенттик адабияттар менен иш кагаздарынын 1002874 нускасын берди. 

Мындан бөлөк, 50 өтүнмө боюнча патенттик издөө жүргүзүлуп, 70 тематикалык 

көргөзмө уюштурулду, 2819 документтин материалына тандоо жүргүзүлүп, 26411 

консультация берилди. 
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7.2. Интеллектуалдык менчиктин Мамлекеттик фондусу 

Интеллектуалдык менчиктин Мамлекеттик фондусу 1999-жылы өз ишмердигин 

өзүнүн милдеттерине ылайык ишке ашырды, алардын негизгиси болуп ойлоп 

табуучуларга, авторлор менен интеллектуалдык менчиктин укук ээлерине усулдук, 

материалдык жана башка жардамдарды көрсөтүү болуп саналат. 

Жаштардын техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүү программасынын чегинде 

Жаштардын чыгармачылыгы жана ишкердиги боюнча Реепубликалык борбору менен 

бирдикте окуучулар менен ийримдердин жетекчилеринин ойлоп табуучулук жана 

техникалык чыгармачылык тармагындагы мыкты иштерине Реепубликалык сынак 

өткөрүлгөн. Сынактыи максаты ойлоп табуучулардын, окуучулардын, ийрим 

жетекчилеринин интеллектуалдык күч-кубатын өнүктүрүү жана байытуу, балдар 

чыгармачылыгынын мыкты салттарын кайрадан жаратуу болгон. Сынакка 

республиканын баардык региондорунун өкүлдорү катышышкан. 

Кесиптик-техникалык билим берүүнүн шаардык башкармалыгы менен бирдикте 

Кесиптик-техникалык окуу жайларынын окутуучулары менен техникалык 

чыгармачылык ийримдеринин жетекчилери үчүн алардын автордук жана чектеш 

укуктар тармагындагы билим деңгээлин жогорулатуу максатында "Автордук жана 

чектеш укуктар" темасында семинар өткөрдү. 

Балдар менен жаштардын чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрөн өнүктүрүүгө көмөк 

көрсөтүү үчүн "Жаш таланттар" сынагынын жеңүүчүлөрү үчүн эстелик приздерин сатып 

алууга "Мээрим" ЭКФсына жардам берилди. 

Окуучулардын чыгармачылык шыгын онуктурууго комок корсотуу максатында 

Чуй областынын шыктуу балдар учун мекгеп-гимназиясынын (]к)льююрдук ансамблин 

уюштуруу учун улуттук музыкалык аспаптар сатып алынды. 

Окуучулар менен студенттердин арасынан шыктуу таланттуу жаштарды аныктоо 

максатында билим берүү, илим жана маданият министрлигинин (БИММ) региондук 

структуралык бөлүмдөрү менен кызматташып, сынак өткөрүү, аны даярдоо боюнча 

уюштуруу иштери жүргүзүлүп жатат. 

Илимий жана инженердик бирикмелердин кошуну менен бирдикте 

реепубликалык "Идеялардын жармаңкеси" сынагы өткөрүлгөн. Сынакка эл чарбасынын 

баардык тармактары боюнча жеке адамдар менен юридикалык тараптардан 174 иш 

коюлган. 
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Илим менен техниканын өнүгүү багыттарын аныктоо үчүн Кыргызпатенттин 

расмий бюллетендеринде жарыяланган патенттик маалыматтарды талдоо жүргүзүлүп, 

анын негизинде "Патенттик маалыматгарды талдоо жыйынтыгы", "Патент ээлерин 

анкеттөөнүн жыйынтыгы" отчеттору түзүлгөн. Чарба ишмердиги, интеллектуалдык 

продуктулардын түрлөрү, ушул багыттагы продукцияларды иштеп чыгуу, өндүрүү, 

сатуу иштерин жүргүзгөн патент ээлери боюнча маалыматтар банкы түзүлгөн. 

Улуттук статкомитеттин статистикалык отчеттору алардын атайын басма 

маалыматтары боюнча талданып чыкты, алар: 

• "Кыргыз Республикасынын сырткы соодасы" (1998-жылдын 1-жарым 

жылдыгы); 

• "Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык абалы" (1998-жыл, 

январь); 

• "Кеңири керектелүүчү товарларды өндүрүү" (1998-жыл, январь-декабрь); 

• "Өнөр жайы боюнча негизги экономикалык көрсөткүчтөр" (1998-жыл, январь-

декабрь). 

"ИМдин Мамлекеттик фондусунун ата мекендик патент ээлерине өнөр жай ; 

менчик объектилерине карата өздөрүнүн өзгөчө укуктарын пайдаланууга көмөк көрсөтүү 

шарттарын талдоо" отчету түзүлдү. 

Фармацевтика, тамак-аш өнөр жайы, курулуш материалдарын өндүрүү 

тармагындагы ойлоп табууларды өздөштүрүү жана коммерциялык сатуу иштерине көмөк 

көрсөтүү үчүн төмөндөгү ишканалар: "Айдан-Фарм", "Антибиотик", "Бишкек-Биофарм", 

"Кондитердик фабрика" АКсы, КТИнин "Агромаш" АКсы, "Бишкек курулуш материал" 

АКсы, "Мамархкурулуш инспекция" тартылган. 

"Шам", "Акыл" басмалары, "Эркин-Тоо" АКсы, "Учкун" МКсы, 

Кыргызполиграфкомбинат жана башкалар менен автордук укуктун мөонөтү бүткөндөн 

кийин коомдук мураска айланган чыгармаларды аныктоо боюнча иштер жүргүзүлдү. 

  



35 

7.3. Патенттик-маалымат кызматынын  

ТАБЫЛГА " инновациялык борбору 

Отчеттук мезгилдин ичинде "Табылга" инновациялык борбору: 

• коргоо документтерин алуу боюнча өтүнмөлөрдүн документтерин түзүү 

маселелери боюнча 232 консультация өткөрдү; 

• интеллектуалдык менчиктин 26 объектисине өтүнмөлөрдүн документтерин 

бүтүрдү; 

• 22 тема боюнча патенттик изилдөө жүргүздү; 

• патент ээлеринин өтүнмөлөрү боюнча 4 маркетингдик изилдөө жүргүздү, 

ошондой эле интеллектуалдык менчиктин 1 объектисинин наркын аныктады. 

7.4. Жогорку окуу жайлар аралык  

"Интеллектуалдык менчик" кафедрасы 

ЖОЖдор аралык "Интеллектуалдык менчик" кафедрасы Кыргыз 

Республикасынын билим, илим жана маданият министрлигинин (КР БИММ) 1998- жылы 

4-ноябрда берген № 815-8 лицензиясына ылайык жогорку билимдин төмөндөгү 

дисциплиналары боюнча билим берүү ишмердигин жүргүзүү үчүн түзүлгөн, алар: 

• Интеллектуалдык менчик укугу; 

• Патент боюнча укуктар; 

• Патент таануу; 

• Автордук укук жана чек теш укуктар; 

• Жогоруда аталган дисциплиналар боюнча адистигин жогорулатуу жана кабыл 

алынган үлгүдөгү сертификат берүү боюнча кыска мөөнөттүү (1 айга чейинки) курстар. 

Кафедра Кыргыз Республикасынын билим, илим жана маданият министрлигинин 

интеллектуалдык менчик боюнча кошумча билим берүү чөйрөсүндө билим берүү 

ишмердигин жүргүзүү укугун берген АШ № 053 лицензиясын алган. 

КР БИММдин 1998-жылдын 2-декабрындагы № 699/1-буйругуна ылайык Кыргыз 

Республикасынын 20дан ашык ЖОЖдорунун окуу пландарына "Интеллектуалдык 

менчик" курсу киргизилди. 
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Кафедра окуткан студенттердин саны 2500дөн ашуун. 

Кафера иштеп жаткан учурдан бери төмөндө аталгандар: 

• ЖОЖдор аралык "Интеллектуалдык менчик" кафедрасы жөнүндө Жобо 

(БИММ бекиткен); 

• Жогоруда аталган дисциплиналар боюнча иш программалары (кафедранын 

кеңешмесинде бекитилген); 

• Беш дисциплина боюнча адистигин жогорулатуу боюнча иш программалары 

(кафедранын кеңешмесинде бекитилген) иштелип чыкты. 

Ошондой эле кафедранын кызматчылары тарабынан патенттик-маалыматтык 

ишмердик боюнча бөлүктө көрсөтүлгөн окуу-методикалык колдонмо иштелип чыкты. 

ЖОЖдор аралык "Интеллектуалдык менчик" кафедрасында 17 кызматкер иштейт, 

алар аткарган окутуучулук иштин көлөмү ар бирине 0.25 ставкадан туура келет жана 1 

кызматкер толук ставка менен иштейт. 
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8. Эл аралык кызматташуу жана кадрларды даярдоо 

Кыргызпатент 1999-жылы эл аралык кызматташуусун мурда түзүлгөн 

мамлекеттер аралык жана Ведомстволор аралык макулдашуулардын чегинде улантты. 

1999-жылы Ведомстволор аралык макулдашууларга кол коюлду, алар: Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча 

Мамлекеттик агентетвосу (Кыргызпатент) менен Фонограмма чыгаруучулардын Эл 

аралык федерациясынын өкүлчүлүгүнүн ортосунда интеллектуалдык менчикти коргоо 

чөйрөсүндө кызматташуусу боюнча Макулдашуу; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча Мамлекеттик агентетвосу (Кыргызпатент) 

менен Тажикстан Республикасынын Маданият министрлигинин Автордук жана чектеш 

укуктар боюнча агентствосунун ортосундагы Макулдашуу. 

Кыргыз Республикасы өткөн жылы ИМБДУнун Эл аралык келишими- Адабий 

жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча Берн Конвенциясына кошулду. 

Кыргызпатенттин директору Кыргыз Республикасынын Бүткүл дүйнөлүк Соода 

Уюмуна киргендигин жарыялоого байланыштуу уюштурулган тегерек столдун 

кеңешмесине катышты. 

ИМБДУ менен кызматташуу 

• Автордук укук жана чектеш укуктар боюнча Борбордук Азия регионунун 

өлкөлөрү үчүн ИМБДУнун семинары өткөрүлүп, анда автордук укук менен чектеш 

укуктардын системасынын Кыргызстанда жана Борбордук Азия регионунун башка 

өлкөлөрүндө калыптануу маселелери, ошондой эле жакынкы жана алыскы чет өлкөлөр 

менен эл аралык кызматташуу маселелери талкууланды. 

• ИМБДУнун авторлордун укуктарын жамааттык башкаруу маселелери боюнча 

эксперти мырза Пол Берри менен автордук укук маселелери боюнча эксперт Сауле 

Тлеулесова айым Кыргызпатентте иш визити менен бөлүштү, жолугушуу учурунда 

авторлорду каттоонун жана автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн автоматташтырылган 

системасын түзүү тармагында техникалык көмөк көрсөтүүгө тиешелуу маселелер 

талкууланып, ошондой эле авторлордун укуктарын жамааттык. башкарууга жана ушул 

тармактагы дүйнөлүк тажрыйбага байланыштуу конструктивдүү ой бөлүшүүлөр болду. 

Кыргызпатенттин кызматчылары төмөндө аталгандардын иштерине катышышты: 

• ИМБДУнун Роспатент менен кызматташып өткөргөн "Интеллектуалдык 

менчик укуктарын окутуу" региондук семинарынын ишине; 
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• ИМБДУнун Борбордук Азия өлкөлөрү үчүн автордук укук боюнча ИМБДУнун 

келишимине (WCT) жана Аткаруулар жана фонограммалара боюнча Келишимине 

(WPPT) тиешелүү региондук семинарынын ишине; 

• ИМБДУнун "Биотехникалык ойлоп табууларды коргоо жана патенттик жол-

жоболордун максаттары үчүн микроорганизмдерди сактоого тапшырууну эл аралык 

таануу жөнүндө Будапешт келишими" аттуу региондук семинарынын ишине; 

• ИМБДУнун "Уктуруучу уюмдарды жана маалымат базаларын коргоо" деп 

аталган региондук тегерек столуна катышышты. 

Европалык патенттик ведомство (ЕПВ) менен кызматташуу 

1999-жылы ЕПВнын Эл аралык техникалык кызматташуу бөлүгүнүн директору 

мырза Ричард Юнг Кыргызпатентте иш визити менен болду. Жолугушуулардын 

учурунда ЕПВнын техникалык көмөк көрсөтүү жана патенттик маалымат алмашуу 

маселелери талкууланды. 

Кыргызпатенттин кызматчылары: 

• "Компьютердик техникага тиешелүү ойлоп табууларды экспертизалоо"; 

• "Wеb-беттерин кантип орнотуу керек" деп аталган ЕПВнын семинарларынын 

ишине катышышты. 

Евразиянын патенттик ведомствосу (ЕАПВ) менен кызматташуу 

1999-жылы Чолпон-Ата шаарында (Кыргызстан) Евразиянын Патенттик уюмунун 

Административдик Кеңешинин (ЕАПУ АК) сегизинчи кеңешмеси өткөрүлдү. 

ЕАПУ АКнын кеңешмесинде ЕАПКнын чегинде андан ары кызматташуунун 

маселелери, ЕПВнын техникалык көмөгү астында улуттук патенттик ведомстволордун 

web-беттерин тузуу маселелери талкууланды.
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Кадрларды даярдоо 

Кыргызпатент өзүнүн адистеринин адистигин жогорулатууга зор көңүл бурат, бул 

иш алдыңкы өлкөлөрдүн эл аралык уюмдары менен патенттик ведомстволору 

уюштуруучу кыска мөөнөттүү курстарда жана семинарларда жана Интеллектуалдык 

менчиктин Россия институтунда (РИИС) окутуу жолдору менен жургүзүлөт. Аталган 

институтту бүгүнкү күнү он бир кызматкер бүтүрүп чыгышты жана бешөө билим 

алуусун улантууда.
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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча  
Мамлекеттик агентствосу (Кыргызпатент) менен Тажикстан Республикасынын  

Маданият министрлигинин автордук жана чектеш укуктар боюнча  
Агентствосунун ортосундагы автордук укук жана чектеш укуктар  

боюнча Макулдашууга кол коюу. 
Август, Бишкек 

Подписание Соглашения между Государственным агентством интеллектуальной  
собственности при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) и  

Агентством по авторскому и смежным правам Министерства культуры  
Республики Таджикистан по авторскому праву и смежным правам. 

Август, Бишкек
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ИМБДУнун автордук укук жана чектеш укуктар боюнча Борбордук Азия регионунун 
өлкөлөрү үчүн семинарында. 

 Август, Бишкек 

На семинаре ВОИС для стран Центрально-Азиатского региона  
по авторскому праву и смежным правам. 

 Август, Бишкек
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Автордук укук тармагындагы белгилуу адис М.Фичор ИМБДУнун автордук укук жана чектеш 
укуктар боюнча Борбордук Азия регионунун өлкөлөрү үчүн семинарынын кеңешмелеринин 

ортосундагы танаписте журналистер менен жолугушту. 
Август, Бишкек 

Известный специалист по авторским правам М.Фичор с журналистами на перерыве между 
заседаниями семинара ВОИС для стран Центрально-Азиатского региона  

по авторскому праву и смежным правам.  
Август, Бишкек
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ЕАПУга мүчө -өлкөлөрдүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Евразия патенттик уюмунун 
Административдик Кеңешинин (ЕАПУ АК) сегизинчи кеңешмеси өтүп жаткан учурда.  

Ноябрь, Чолпон-Ата 

Полномочные представители стран-членов ЕАПО во время восьмого заседания 
Административного Совета Евразийской 

Патентной Организации (АС ЕАПО). 
Ноябрь, Чолпон-Ата

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евразия патенттик уюмунун Административдик Кеңешинин  

(ЕАПУ АК) сегизинчи кеңешмесинин катышуучулары. 

Ноябрь, Чолпон-Ата 

 

 

 

 

Участники восьмого заседания Административного Совета 
Евразийской Патентной Организации (АС ЕАПО). 

Ноябрь, Чолпон-Ата
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Кыргызпатент менен ЮСАИДдин өкүлдөрү "Интеллектуалдык менчик укугу жана аны ишке 
ашыруу: автордук укук тармагында каракчылыкка жана товар белгилеринин жасалмаларына 

каршы күрөшүү" аттуу семинарынын жыйынтыгын чьггарышты. 
Август, Бишкек 

Представители Кыргызиатента и ЮСАИД совместно подвели итоги семинара  
"Право интеллектуальной собственности и их осуществление: борьба с пиратством в 

области авторского права и подделками товарных знаков". 
Август, Бишкек
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БСУнун Министрлер үчүн З-конференциясынын  
кеңешмелеринин ортосундагы танапис учурунда.  

Ноябрь-декабрь, Сиэтл, АКШ 

В перерыве заседаний 3-й Министерской конференции ВТО. 
Ноябрь-декабрь, Сиэтл, США
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АКШнын Патентгик ведомствосунда. 

Декабрь, Вашингтон 

В Патентном ведомстве США.  

Декабрь, Вашингтон 
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Предисловие 

В минувшем 1999 году система охраны 

интеллектуальной собственности Кыргызской 

Республики продолжала развиваться. 

Приняты новые законы: "О служебных изобретениях, 

полезных моделях и промышленных образцах", "О 

фирменных наименованиях", разработан проект 

закона "О патентных поверенных". Разработаны и 

введены в действие подзаконные 

нормативно-правовые акты. 

В соответствии с законом "Об авторском праве и 

смежных правах" проведены структурные изменения 

в Государственном агентстве интеллектуальной 

собственности при Правительстве Кыргызской 

Республики (Кыргызпатенте) - образованы два новых 

управления: управление имущественными правами авторов и правообладателей; 

управление регистраций, а управление по охране авторского и смежных прав упразднено. 

1999 год стал первым годом после вступления Кыргызстана во Всемирную 

торговую организацию (ВТО), что потребовало определенных усилий по осуществлению 

мер в соответствии с соглашением ТРИПС. Так, для эффективного выполнения 

обязательств по ТРИПС и осуществления прав интеллектуальной собственности (ИС) 

Правительством Кыргызской Республики при Кыргызпатенте была создана Расширенная 

коллегия, в состав которой входят представители руководства правоохранительных, 

судебных, таможенных органов и местной администрации г. Бишкека. 

В развитии системы ИС Кыргызстана важное место отводится международному 

сотрудничеству и, прежде всего, сотрудничеству с Всемирной Организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Наиболее важным событием в области 

авторского права явилось присоединение Кыргызстана в июле 1999 года к Бернской 

конвенции по охране литературных и художественных произведений, которая является 

двенадцатым многосторонним международным договором в области ИС.  
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В рамках сотрудничества с ВОИС в августе был проведен международный семинар 

для стран Центральной Азии по охране авторского и смежных прав, рабочий визит 

экспертов ВОИС г-на Пола Берри и г-жи Сауле Тлеувлесовой. 

Продолжалось сотрудничество с Европейским патентным ведомством (ЕПВ): по 

участию в семинарах; организован рабочий визит директора управления международного 

сотрудничества ЕПВ г-на Р.Юнга в Кыргызпатент в октябре 1999 г. 

Дальнейшее развитие получило сотрудничество со странами СНГ в рамках работы 

Межгосударственного Совета по охране промышленной собственности и 

Административного Совета Евразийской патентной организации (ЕАПО). Важным 

событием явилось проведение восьмого заседания Административного Совета ЕАПО в г. 

Чолпон-Ата Кыргызской Республики в ноябре 1999 г. 

Заключены межведомственные соглашения о сотрудничестве с региональным 

представительством производителей фонограмм в г.Москве (1FPI) и Агентством по 

авторскому и смежным правам Таджикистана. 

Проводилась активная работа с изобретателями и авторами. Проведены два 

региональных семинара в г.г. Бишкек и Джалал-Абад по вопросам охраны ИС. 

Система интеллектуальной собственности Кыргызстана в 1999 году развивалась 

динамично и устойчиво, что непременно явится одним из важных факторов устойчивого 

экономического, научно-технического и культурного развития страны и успешного 

интегрирования Кыргызстана в мировое сообщество. 

Директор Кыргызпатента, доктор 

технических наук, профессор Р.О.Оморов 
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1. Нормативно-правовая база охраны объектов интеллектуальной 

собственности 

В 1999 году продолжалась работа по совершенствованию нормативно-правовой 

базы, одним из важнейших аспектов которой явилась работа по гармонизации 

законодательной базы в духе соответствия положениям, определенным Соглашением о 

торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) в рамках Всемирной 

торговой организации (ВТО). 

В числе законодательных актов Кыргызской Республики, разработанных и 

введенных в действие в 1999 году, были следующие: 

• Закон Кыргызской Республики "О служебных изобретениях, полезных моделях, 

промышленных образцах"; 

• Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в закон 

Кыргызской Республики "Об авторском праве и смежных правах"; 

• Закон Кыргызской Республики "О фирменных наименованиях". 

Подготовлены Кыргызпатентом и утверждены Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики: 

• О дополнениях в Постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 

августа 1998 года №572 "Об утверждении перечней ботанических и зоологических родов 

и видов растений и животных"; 

• О дополнениях и изменениях в Постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 7 июля 1998 года №438 "О Государственном агентстве интеллектуальной 

собственности при Правительстве Кыргызской Республики"; 

• "О расширенной коллегии Государственного агентства интеллектуальной 

собственности при Правительстве Кыргызской Республики"; 

• "Об утверждении Соглашения о взаимном обеспечении сохранности 

межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений"; 

• "Об утверждении Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению 

использования ложных товарных знаков и географических указаний". 

В рамках совершенствования нормативно-правовой базы в области 

интеллектуальной собственности с целью более детального толкования соответствующих 

законодательных норм Кыргызской Республики велась активная работа по разработке и 
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принятию следующих нормативных актов, которые определяют процедуру рассмотрения 

объектов интеллектуальной собственности: 

• Методические рекомендации по оценке объектов интеллектуальной 

собственности; 

• Положение об Апелляционном совете при Государственном агентстве 

интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики; 

• Правила подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционном совете при 

Государственном агентстве интеллектуальной собственности при Правительстве 

Кыргызской Республики; 

• Правила оформления, составления, подачи и рассмотрения заявки на 

официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин или базы 

данных; 

• Правила рассмотрения и регистрации авторских договоров на объекты 

авторского права, договоров в области объектов смежных прав, договоров о передаче 

прав на топологии интегральных микросхем; 

• Правила оформления, составления, подачи и рассмотрения заявки на 

официальную регистрацию топологии интегральных микросхем; 

• Правила рассмотрения и регистрации лицензионных договоров на 

использование объектов авторского права и смежных прав; 

• Правила рассмотрения и регистрации договора об уступке охранного документа 

на объект промышленной собственности, селекционного достижения, лицензионного 

договора о предоставлении права на их использование, договора о передаче технологии; 

• Положение о патентных поверенных; 

• Положение о Государственном патентном фонде Кыргызской Республики; 

• Порядок формирования фондов и их сохранность в Государственной и 

научно-технической библиотеке Государственного агентства интеллектуальной 

собственности при Правительстве Кыргызской Республики; 

• Положение о Совете авторов; 

• Порядок аттестации и регистрации патентных поверенных. 

С начала 2000 года находятся на подписи Президента Кыргызской Республики 

принятые Жогорку Кенешом: 

• Закон Кыргызской Республики "О присоединении к Международной Конвенции 

по охране новых сортов растений УПОВ"; 
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• Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Кыргызской Республики". 

Переданы в Правительство Кыргызской Республики для рассмотрения: 

• проект Закона Кыргызской Республики "О патентных поверенных"; 

• проект "Положения о минимальных ставках авторского вознаграждения за 

создание объектов авторского права и смежных прав, их публичное исполнение и/или 

издание". 

Деятельность Кыргызпатента в области осуществления прав интеллектуальной 

собственности за 1999 год включала следующие направления: рассмотрение возражений 

Апелляционным советом; осуществление мер по выполнению обязательств в рамках 

Соглашения ТРИПС; оказание правовой помощи авторам, изобретателям, 

правообладателям, предпринимателям и другим лицам, содействующей осуществлению 

прав интеллектуальной собственности; участие в судебных разбирательствах. 

Работа Апелляционного совета Кыргызпатента состояла в рассмотрении 

возражений: за 1999 год поступило 12 - в отношении товарных знаков, из них рассмотрено 

11. В таблице 1.1 приведены данные работы Апелляционного совета Кыргызпатента за 

1996-1999 гг. 

 

В части работ, связанных с выполнением обязательств по Соглашению ТРИПС, 

подготовлены в Совет по ТРИПС ВТО уведомления по следующим статьям Соглашения 

ТРИПС: 

• по статье 63.2 (уведомление о законах и положениях); 

• по статьям 1.3 и 3.1 (уведомление по национальному режиму); 

  

Таблица 1.1 
Наименование показателя 1996 1997 1998 1999 Всего 

Количество возражений 3 10 13 12 38 

Количество рассмотренных 
возражений 

2 6 16 11 35 
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• по статье 4(d) (уведомление по РНБ); 

• по статье 69 (уведомление о контактных точках). 

Представители Кыргызпатента принимали участие в судебных разбирательствах 

арбитражных судов по 5-ти спорам, из них 3 - относительно товарных знаков и 2 - 

хозяйственные споры. 
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2. Экспертиза и регистрация объектов промышленной собственности и 
селекционных достижений 

2.1. Изобретения 

В 1999 году в Кыргызпатент поступило 62 заявки на предполагаемые 

изобретения, из них 60 - от национальных заявителей, 2 - от российских заявителей. 

Общее количество поданных заявок составляет 50.4 % от числа заявок, поступивших в 

1998 году. Сведения о количественном соотношении поданных заявок приведены в 

таблице 2.1 и представлены на диаграмме 2.1. 

 

Диаграмма 2.1 

 

Таблица 2.1 
Наименование показателя 1999 

1. Количество заявок на изобретения, 62 

в том числе: 
 

от национальных заявителей 60 

от заявителей стран СНГ 2 

от иностранных заявителей 
- 

заявки по процедуре РСТ 
- 

2. Соотношение количества заявок в % по сравнению 
с 1998 г. 

50.4 

 

от национальных                       от заявителей стран СНГ 

 заявителей 
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В таблице 2.2 приведены данные о распределении заявок на изобретения, поданных 

в 1999 году, по разделам Международной патентной классификации (МПК) и показаны на 

диаграмме 2.2. 

 

Диаграмма 2.2 

 

  

Таблица 2.2 

Разделы МПК Количество 
заявок 

Доля в % 

А Удовлетворение жизненных потребностей 

человека 
26 41.94 

В Различные технологические процессы 7 11.29 

С Химия; металлургия 3 4.84 

D Текстиль; бумага 
- - 

Е Строительство; горное дело 3 4.84 

F Механика; освещение; отопление; 

двигатели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

10 16.3 

G Физика 7 11.29 

Н Электричество 6 9.67 

Всего :  62 100.0 
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Данные о поступивших на выдачу охранных документов Кыргызской Республики 

заявках на изобретения с 1993 по 1999 годы приведены в таблице 2.3 и 

проиллюстрированы на диаграмме 2.3. 

 

Диаграмма 2.3 

 

По результатам проведенной экспертизы заявок на изобретения в 1999 году 

вынесено 171 положительное решение, в том числе на выдачу: 

а) предварительных патентов - 139 (из них 41 по иностранным заявкам); 

б) патентов - 32 (из них 24 по иностранным заявкам). 

Таблица 2.3 

Наименование 

показателя 

Годы Всего 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Количество заявок, 

всего 

13 213 141 268 207 123 62 1027 

в том числе: 

от национальных 

заявителей 

13 95 114 126 152 111 60 671 

от иностранных 

заявителей 

_ 118 27 16 15 5 2 183 

заявки РСТ 
- - - 

126 40 7 
- 

173 

 

o от национальных 

заявителей  

o от иностранных 

заявителей  

o заявки РСТ 
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Количественные данные о вынесенных экспертами Кыргызпатента 

положительных решениях по заявкам на изобретения представлены в таблице 2.4. 

 

Кыргызпатент ведет Государственные реестры объектов промышленной 

собственности, где регистрируются объекты, на которые вынесены положительные 

решения экспертизы и оплачена пошлина за регистрацию, публикацию и выдачу 

охранного документа и все изменения их правового статуса. 

В 1999 году в Государственном реестре изобретений было зарегистрировано: 

патентов - 24, предварительных патентов - 69. Всего на 1 января 2000 года 

зарегистрировано: патентов - 284, предварительных патентов - 388. 

В таблице 2.5 приведены сведения о зарегистрированных в 1999 году в 

Государственном реестре изобретениях. 

  

Таблица 2.4 
Наименование Количество заявок Количество 

показателя на изобретения положительных 

 иностранные национальные решений 

Охранные документы на 

изобретения: 

   

предварительные 

патенты 

патенты 

41 

24 

98 

8 

139 

32 

Итого :  65 106 171 

Таблица 2.5 
Наименование показателя 1999 

Количество зарегистрированных изобретений, всего 93 

из них: патентов 24 

предварительных патентов 69 

Количество Евразийских патентов,  

поддерживающихся в силе в Кыргызской 106 

Республике 



В таблице 2.6 и диаграмме 2.4 приведены сравнительные данные по 

зарегистрированным патентам и предварительным патентам. 

Таблица 2.6 

Наименование 

показателя 

Годы Всего Наименование 

показателя 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Всего 

Количество 
зарегистрированных 
изобретений, 8 85 137 125 133 91 93 672 

в том числе: 
патентов 6 39 85 69 36 25 24 284 

предварительных 
патентов 2 46 52 56 97 66 69 388 

Евразийские 
патенты, 
поддерживаемые в 
силе в Кыргызской 
Республике 22 106 128 

Диаграмма 2.4 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

— -

•69 

J66 

ДЭ7 

J 5 6 _ 
169 

1 предварительные 
патенты 

1 патенты 

— ^ J85 

1994 

1993 Цб 

58 



59 

В таблице 2.7 и диаграмме 2.5 приведены данные о распределении 

зарегистрированных в Государственном реестре изобретениях по классам МПК. 

 

Диаграмма 2.5 

  

Таблица 2.7 

Разделы МПК Количество 

А 36 

В 10 

С 17 

Е 7 

F 13 

G 7 

Н 3 

Всего :  93 

 

О  5  10  15  20  25  30  35  40 
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В таблице 2.8 и диаграмме 2.6 приведены распределение зарегистрированных 

изобретений по странам принадлежности владельцев. 

 

Диаграмма 2.6 
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□ ES 

Таблица 2.8 
Страна Код страны Количество 

Кыргызстан KG 61 

США US 12 

Великобритания GB 4 

Япония JP 1 

Испания ES 1 

Бразилия BR 1 

Австралия AU 1 ч/ 

Германия DE 4 

Нидерланды NL 1 

Франция FR 2 

Казахстан KZ 2 

Канада CA 2 

Швейцария CH 1 

В с е г о :  93 

 



2.2. Товарные знаки 

В 1999 году на регистрацию товарного знака поступило 452 заявки по 

национальной процедуре, что составляет 73.5 % от числа заявок, поступивших в 

1998 году, из них 410 - от иностранных заявителей, 42 - от национальных 

заявителей. По международной регистрации по Мадридскому соглашению 

поступило 2222 заявок. 

Статистические сведения о поступивших заявках приведены в таблице 2.9 и 

диаграмме 2.7. 

Таблица 2.9 

Наименование показателя 1999 

Количество заявок по национальной 

процедуре, всего 452 

из них: от национальных заявителей 42 

от иностранных заявителей 410 

Заявки по Мадридскому соглашению 2222 

Диаграмма 2.7 
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зявителей 
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В таблице 2.10 и диаграмме 2.8 приведены распределение заявок на регистрацию 

товарного знака по национальной процедуре по странам принадлежности заявителей: 

Таблица 2.10 

Страна Код страны Количество 

Кыргызстан KG 42 

США US 238 

Великобритания GB 34 

Германия DE 33 

Швейцария CH 18 

Нидерланды NL 16 

Япония JP 11 

Республика Корея ICR 8 

Турецкая Республика TR 7 

Франция FR 6 

Российская Федерация RU 5 

Дания DIC 5 

Швеция SE 5 

Испания ES 3 

Италия IT 3 

Доминиканская Республика DO 3 

Португалия PT 2 

Индонезия ID 2 

Австралия AU 2 

Венгрия ни 2 

Казахстан KZ 1 

Сингапур SG 1 

Китай CN 1 

Люксембург LU 1 

Финляндия FI 1 

Польша PO 1 

Индия IN 1 

Всего :  452 



 

 

Диаграмма 2.8 
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В 1999 году в Государственном реестре товарных знаков было зарегистрировано 

612 товарных знаков. Всего на 1 января 2000 года зарегистрировано 5252 товарных знака. 

В таблице 2.11 приведены сведения о зарегистрированных в 1999 году в 

Государственном реестре товарных знаках. 

Таблица 2.11 

 

В таблице 2.12 и диаграмме 2.9 приведены сравнительные данные 

зарегистрированных товарных знаков с 1993 по 1999 годы. 

 

Наименование показателя 1999 

Количество зарегистрированных товарных знаков, всего 612 

из них: от национальных заявителей 57 

от иностранных заявителей 555 

Таблица 2.12 

Наименование 

показателя 

Годы Всего 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Количество 

зарегистрированных 

товарных знаков 

6 2029 685 1075 356 489 612 5252 



Диаграмма 2.9 
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В таблице 2.13 и диаграмме 2.10 приводятся данные о распределении 

зарегистрированных в 1999 г. в Государственном реестре товарных знаках по 

странам принадлежности владельцев. 

Таблица 2.13 

Страна Код страны Количество 

1 2 3 

Кыргызстан KG 57 

США US 229 

Великобритания GB 79 

Болгария BG 32 

Германия DE 27 

Турция TR 25 

Нидерланды NL 20 

Швейцария CH 18 

Япония JP 16 

Корея KR 12 

Норвегия NO 11 

Объединенные Арабские Эмираты AE 11 

Финляндия FI 10 
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1 2 3 

Филиппины РН 10 

Российская Федерация RU 8 

Бразилия BR 8 

Дания DK 7 

Индия IN 4 

Другие страны 28 

В с е г о : 612 

Диаграмма 2.1( 
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2.3. Промышленные образцы 

В 1999 году на выдачу охранного документа на промышленный образец поступило 

14 заявок, из них 13 - от иностранных заявителей, 1 - от национальных заявителей. 

В таблице 2.14 приведены данные о поступлении заявок на промышленные 

образцы в 1999 году, а также положительные решения экспертизы на выдачу охранных 

документов. 

 

В таблице 2.15 приводятся данные о распределении поданных заявок на 

промышленные образцы по странам принадлежности заявителей. 

 

В 1999 году в Государственном реестре было зарегистрировано всего 

промышленных образцов - 16, из них патентов - 15, предварительных патентов - 1. 

Всего на 1 января 2000 года зарегистрировано всего промышленных образцов - 46, 

из них патентов - 27, предварительных патентов - 19. 

  

Таблица 2.14 
Наименование показателя 1999 

Количество заявок по национальной процедуре, всего 14 

из них: от национальных заявителей 1 

от иностранных заявителей 13 

Положительные решения экспертизы на выдачу охранного 

документа 

22 

из них: на предварительный патент 11 

на патент 11 

Таблица 2.15 
Страна Код страны Количество 

Кыргызстан KG 1 

США US 7 

Корея KR 4 

Турция TR 2 
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В таблице 2.16 приведены сведения о зарегистрированных в 1999 году в 

Государственном реестре промышленных образцах. 

 

Распределение занесенных в реестр промышленных образцов по странам 

приведено в таблице 2.17. 

 

  

Таблица 2.16 
Наименование показателя 1999 

Количество промышленных образцов, всего: 16 

из них: патентов 15 

предварительных патентов 1 

Таблица 2.17 
Страна Код страны Количество 

Кыргызстан KG 1 

США US 13 

Россия RU 1 

Великобритания GB 1 

Всего :   16 
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2.4. Полезные модели 

В 1999 году в Кыргызпатент было подано 8 заявок на полезные модели. Все заявки 

поступили от национальных заявителей. 

Сведения о поступивших заявках на полезные модели за 1999 год приведены в 

таблицах 2.18 и 2.19. 

Таблица 2.18 

 

 
 

В истекшем году экспертизой вынесено 8 положительных решений о выдаче 

свидетельства на полезную модель. 

Наименование показателя 1999 

Количество заявок на полезные модели, в том числе: 

от национальных заявителей от иностранных заявителей 

заявки по процедуре РСТ 

8 8 

Соотношение количества заявок в % по сравнению с  

1998 г. 

80 

Таблица 2.19 
Разделы МПК  Кол-во 

заявок 

Доля в % 

А Удовлетворение жизненных потребностей 

человека 

2 25 

В Различные технологические процессы 2 25 

С Химия; металлургия 
- - 

D Текстиль; бумага 
- - 

Е Строительство; горное дело 1 12.5 

F Механика; освещение; отопление; 
двигатели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 

2 25.0 

G Физика 
- - 

Н Электричество 1 12.5 

 Всего :  8 100.0 
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Сведения о динамике поступлений заявок па полезные модели приведены в 

таблице 2.20 

 

В 1999 году в Государственном реестре было зарегистрировано 6 полезных 

моделей. Всего на 1 января 2000 года зарегистрировано - 32. 

В таблице 2.21 приведены данные о распределении зарегистрированных в 

Государственном реестре полезных моделях по классам МПК.  

 

  

Таблица 2.20 

Наименование 

показателя 

Годы Всего 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Количество заявок, 5 9 8 13 10 8 53 

в том числе:        

от национальных        

заявителей 5 6 8 13 10 8 50 

от иностранных 
- 

3 
- - - - 

3 

заявителей        

Таблица 2.21 
Раздел МПК  Количество 

А 1 

В 1 

Е 1 

F 1 

Н 2 
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2.5. Селекционные достижения 

За отчетный период на получение охранного документа на селекционные 

достижения поступило две заявки. По ранее поданным заявкам в 1998 году по 

результатам экспертизы вынесено положительное решение по 12 заявкам, отказано - 3, 

выдано патентов - 1. 

Разработано и утверждено Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 14 мая 1999 г. № 259 "Положение о пошлинах за патентование 

селекционных достижений". 

Проводилась подготовительная работа по вступлению Кыргызской Республики в 

Международный Союз по охране новых сортов растений (UPOV). 

В связи с этим разработано и принято Постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 24 марта 1999 г. № 170 "О внесении дополнений в Постановление 

Правительства Кыргызской Республики об утверждении перечней ботанических и 

зоологических родов и видов растений и животных", что позволило привести в 

соответствие законодательство Кыргызской Республики с положениями акта Конвенции 

UP OV  1991 года. 

Подготовлен проект Закона Кыргызской Республики о присоединений к 

Международной Конвенции по охране новых сортов растений и направлен на 

рассмотрение в Правительство Кыргызской Республики. 

Опубликован сборник нормативно-правовых документов по правовой охране 

селекционных достижений. 

Данные о деятельности Кыргызпатента в области охраны селекционных 

достижений приведены в таблице 2.22. 

 

  

Таблица 2.22 
Наименование показателя 1999 

Количество заявок 2 

Количество положительных решений 12 

Количество отказных решений 3 

Количество выданных патентов 1 
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3. Экспертиза и регистрация договоров 

В течение 1999 года в Кыргызпатент поступило 83 заявки на регистрацию 

договоров, по которым осуществлена экспертиза и регистрация лицензионных договоров 

на использование: изобретений - 1. товарных знаков - 6, передачу технологий - 2, 

договоров об уступке: изобретений - 3, товарных знаков - 56. 

Рассмотрено и зарегистрировано 68 договоров: 

9 лицензионных договоров, из них: 

• 1 - между кыргызскими физическими и юридическими партнерами о передаче 

прав на использование изобретения с предоставлением не исключительной лицензии; 

• 4 - между иностранными юридическими партнерами о передаче прав на 

использование товарных знаков с предоставлением исключительной лицензии; 

• 2 - между юридическими партнерами о передаче прав на использование 

товарного знака с предоставлением неисключительной лицензии; 

• 2 - между кыргызскими и российскими юридическими партнерами о передаче 

права на использование с предоставлением неисключительной лицензии. 

56 договоров между иностранными юридическими партнерами об уступке прав на 

товарные знаки. 

За указанный период зарегистрировано 62 лицензионных соглашения на право 

использования объектов авторского права и смежных прав. 

Пополняется база данных зарегистрированных договоров. Проводятся консультации по 

оформлению лицензионных договоров и об условиях уступки интеллектуально й 

собственности.  

Деятельность Кыргызпатента в 1995-1999 гг. в данной сфере отражены в  

таблице 3.1. 

 
 

Таблица 3.1 
Наименование показателя 1995 1996 1997 1998 1999 Всего 

Количество заявок на 

регистрацию договоров 

6 33 66 87 83 275 

Количество 
зарегистрированных 
договоров 

4 30 62 82 68 246 
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4. Охрана авторского права и смежных прав 

В течение 1999 года Кыргызпатентом зарегистрировано авторов - 68. произведений 

науки, литературы и искусства - 415. По состоянию на 1 января 2000 года на учете в 

Кыргызпатенте состоят 819 авторов и 7814 произведений. 

Поступило заявок на регистрацию программ для ЭВМ - 5 и баз данных - 1. 

Заключено договоров с авторами о передаче Кыргызпатенту полномочий на 

управление имущественными правами - 114. 

В области управления имущественными правами авторов и обладателей прав 

деятельность Кыргызпатента была направлена на проведение: 

• организационно-методической помощи театрально-зрелищным 

предприятиям, учреждениям культуры, пользователям объектов авторского права и 

смежных прав в изучении законодательства Кыргызской Республики об авторском праве 

и смежных правах, "Положения о минимальных ставках авторского вознаграждения за 

использование объектов авторского права и смежных прав" и других нормативных актов; 

• заключение лицензионных соглашений с пользователями авторских прав и 

смежных прав, сбор и распределение суммы авторского вознаграждения, организация и 

проведение теоретических семинаров и совещаний. 

Согласно функциям, ведется контроль за использованием объектов авторского 

права и отчислением авторского вознаграждения: 

• столичными театрами, филармонией, цирком, домами культуры; 

• частными концертными объединениями, продюсерскими центрами; 

• ресторанами, кафе, барами и дискоклубами. 

В 1999 году сумма авторского гонорара, собранная с пользователей авторского и 

смежных прав - театров, филармоний, цирка, исполнительских коллективов, 

продюсерских центров, баров, кафе, ресторанов, составила 178215 сомов. 

Для сравнения: сумма авторского гонорара, собранная за 1998 год составила 74972 

сома. 

Следует отметить, что работа, проведенная Кыргызпатентом по ознакомлению 

пользователей с законодательством в сфере авторского и смежных прав, семинары, 

совещания, а также выступления в прессе и на телевидении дали положительные 

результаты. В 1999 году начато заключение лицензионных соглашений на право 

использования объектов авторского и смежных прав с импресарио, барами, ресторанами и 

диско клубами. 
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Отрабатывался механизм подготовки материалов для передачи в суд на 

организаторов концертов, отказывающихся от выплаты авторского вознаграждения. 

Кроме того, проведены работы по подготовке и заключению лицензионных 

соглашений с физическими и юридическими лицами на право использования объектов 

авторского и смежных прав. За 1999 год заключено 60 лицензионных соглашения. 

В ходе стажировки сотрудников Кыргызпатепта в Российском авторском обществе 

(РАО). Российской антипиратской организации (РАПО) и региональном 

представительстве производителей фонограмм в г. Москва (IFP1) обсуждались вопросы, 

связанные с заключением лицензионных соглашений, договоров с авторами о передаче 

полномочий на управление имущественными правами; мероприятиями по пресечению 

нарушений авторских и смежных прав; оценкой аудио- и видеопродукции на предмет 

контрафактности. 

Ведется работа по совершенствованию и разработке новых форм лицензионных 

соглашений для всех видов использования объектов авторского и смежных прав, 

разработаны новые формы лицензионных соглашений для теле- и радиокомпаний, о 

передаче полномочий на управление имущественными правами авторов на коллективной 

основе, а также проводится работа по заключению лицензионных соглашений с 

пользователями объектов авторского и смежных прав: даются разъяснения положений 

законодательства в области авторского и смежных прав, ответственности за нарушение 

его положений. 
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5. Патентно-информационная деятельность 

Патентно-информационная работа Кыргызпатента в основном ведется путем 

издания официального бюллетеня "Интеллектуалдык менчик", научно- практического 

журнала "Вестник Кыргызпатента", учебно-методической и другой литературы на 

бумагоносителе. 

В 1999 году Кыргызпатентом были изданы: 

• официальный бюллетень "Интеллектуалдык менчик" № 4, 1998 г., №№ 1, 2, 3  

1999 г.; 

• журнал "Вестник Кыргызпатента", № 2, 1998 г., № 1, 1999 г.; 

• сборник "Патентное законодательство Кыргызской Республики"; 

• сборник "Законодательство о товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров"; 

• сборник "Законодательство об авторском праве и смежных правах" на русском 

языке; 

• сборник "Законодательство об авторском праве и смежных правах" на 

кыргызском языке; 

• сборник "Законодательство о правовой охране селекционных достижений"; 

• учебно-методическое пособие "Как защитить промышленную собственность в 

Кыргызстане ; 

• методическое пособие "Методические рекомендации по оценке объектов 

интеллектуальной собственности"; 

• сборник "Передача прав на объекты интеллектуальной собственности"; 

• годовой отчет Кыргызпатента за 1998 год; 

• буклет "Общая информация о Кыргызпатенте" на кыргызском, русском и 

английском языках; 

• брошюра "Охрана интеллектуальной собственности в Кыргызстане" на русском и 

кыргызском языках; 

• учебно-методическое пособие "Правовая охрана географических указаний"; 

• сборник документов по аттестации и регистрации патентных поверенных; 

• учебно-методическое пособие "Правовая охрана товарных знаков в 

Кыргызстане"; 

• методические рекомендации по экспертизе заявок на регистрацию товарных 

знаков; 
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• буклет "Управление имущественными правами авторов" (на трех языках); 

• описания к патентам, предварительным патентам и полезным моделям. 

По направлению пополнения патентного фонда Кыргызской Республики 

Кыргызпатентом ведется большая работа по приобретению информации для 

Государственной патентно-технической библиотеки на новейших носителях информации 

и по внедрению современных информационных технологий. 

В рамках региональной программы со странами СНГ  по выпуску единого 

патентно-информационного продукта на CD-ROM Кыргызпатент проводит активную 

работу в составе Координационного совета и специальной рабочей группы проекта, на 

сегодняшний день принято решение начать выпуск данного диска с января 2001 года. 

В рамках рабочей группы по патентной информации ведется работа над созданием 

издания на CD-ROM "Патенты Кыргызской Республики". 
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6. Развитие автоматизации и компьютеризации 

За отчетный период в направлении автоматизации и компьютеризации основное 

внимание было уделено усовершенствованию созданных ранее автоматизированных 

систем управления базами данных (СУБД) товарных знаков и промышленных образцов, 

изобретений и полезных моделей, фирменных наименований и техническому 

обеспечению Кыргызпатепта. 

В течение 1999 года проводилась работа по созданию Web-сайта Кыргызпатепта, 

для чего были рассмотрены и изучены страницы национальных патентных ведомств и 

международных организаций по интеллектуальной собственности. В настоящее время 

закончены работы по наполнению русскоязычной части информацией. Также подписан 

договор с фирмой АзияИнфо о регистрации домена Кыргызпатепта www.kyrgyzpatent.kg 

и размещении Web-сайта Кыргызпатепта на сервере АзияИнфо. 

В рамках государственной программы "Проблема 2000 года" проведено 

тестирование программных и аппаратных средств Кыргызпатепта и подведомственных 

организаций на готовность к 2000 году. 

Ведется работа по созданию возможностей для проведения поиска в удаленных 

базах данных, в частности, через I NTE RNET .  

  

http://www.kyrgyzpatent.kg/
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7.Деятельность подведомственных организаций Кыргызпатента 

7.1. Государственная патентно-техническая библиотека (ГПТБ) 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26.01.1999 г. № 48 

утверждено Положение о ГПТБ Кыргызпатента. 

За отчетный период ГПТБ в направлении дифференцированного обслуживания 

государственных учреждений составлены реферативные сборники по материалам 

периодической печати. Выполнены два выпуска: "Свободные экономические зоны"; 

"Экологические аспекты охраны окружающей среды Кыргызской Республики". 

Опубликованы кумулятивные библиографические сборники по темам: "Изобретатели 

Кыргызской Республики", "Авторское право Copyright". Организованы 3 тематические 

выставки, раскрывающие систему государственного патентного фонда, его роль и 

значение в интеллектуальной деятельности граждан страны. Оформлена подписка на 

издания Роспатента по всему комплексу изданий на 1999 год и докомплектованы 

наиболее ценные справочные и методические издания за 1997-1998 гг., в том числе 

реферативный журнал "Изобретения стран мира". Общий объем поступлений литературы 

составил за 1999 г. 21902 экземпляров, а также было продолжено формирование 

национального патентного фонда изданиями Кыргызпатента: патентными бюллетенями; 

полными описаниями к патентам и предварительным патентам; указателями и другими 

изданиями методического характера по интеллектуальной собственности. 

В 1999 г. отделами ГПТБ обслужены 22606 читателей, и выданы им 1002874 

экземпляров научно-технической, патентной литературы и документации. 

Кроме того, проведен патентный поиск по 50 заявкам, организовано 70 

тематических выставок, 2819 подборок документов, даны 26411 консультации. 
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7.2. Государственный фонд интеллектуальной собственности 

В 1999 году Государственный фонд интеллектуальной собственности осуществлял 

свою деятельность в соответствии со своими функциями, основной из которых является 

оказание методической, материальной и другой помощи изобретателям, авторам и 

обладателям прав интеллектуальной собственности. 

В рамках "Программы развития технического творчества молодежи" совместно с 

Республиканским центром творчества и предпринимательства молодежи был проведен 

Республиканский конкурс на лучшие работы в области изобретательства и технического 

творчества учащихся и руководителей кружков. 

Совместно с городским управлением Профтехобразования в апреле 1999 г. был 

проведен семинар на тему "Авторские и смежные права" для преподавателей 

Профтехобразования и руководителей кружков технического творчества с целью 

повышения уровня их знаний в области авторского и смежных прав. 

Для содействия развитию потенциальных творческих способностей детей и 

молодежи была оказана материальная поддержка МБФ "Мээрим" в проведении конкурса 

"Юные таланты 1999". 

С целью содействия развитию творческого потенциала учащихся были 

приобретены народные музыкальные инструменты для организации фольклорного 

ансамбля Чуйской областной школы-гимназии одаренных детей. 

В целях выявления наиболее одаренной, талантливой молодежи среди учащихся и 

студентов в форме сотрудничества со структурными региональными подразделениями 

МОНиК ведется организационная работа по подготовке и проведению конкурса 

"Интеллектуалы XXI века". 

Совместно с Союзом научных и инженерных объединений проведен 

республиканский конкурс "Ярмарка идей", на который были представлены 174 

разработки от физических и юридических лиц по всем отраслям народного хозяйства. 

Проводился анализ патентной информации, опубликованной в официальных 

бюллетенях Кыргызпатента для выявления тенденций развития науки и техники, на его 

основе выполнены отчеты: Анализ патентной информации, анализ анкетирования 

владельцев патентов. Создан банк данных по: области хозяйственной деятельности; виду 

интеллектуального продукта: патентовладельцам, занимающимся разработкой, 

производством и сбытом продукции аналогичного назначения. 



79 

Изучена статистическая отчетность Нацстаткомитета по их специальным 

публикациям: 

• "Внешняя торговля Кыргызской Республики" (1-ое полугодие 1998 г.); 

• "Социально-экономическое положение Кыргызской Республики" (январь 1998 

г.); 

• "Производство потребительских товаров" (январь-декабрь 1998 г.); 

• "Основные экономические показатели по промышленности" (январь- декабрь 

1998 г.) 

Выполнен отчет "Изучение условий содействия Государственного фонда 

интеллектуальной собственности отечественным патентовладельцам в использовании 

своих исключительных прав на объекты промышленной собственности". 

Для содействия работам по внедрению и коммерческой реализации изобретений в 

области фармацевтики, пищевой промышленности, производства строительных 

материалов привлекались следующие предприятия: "Айдан-Фарм", "Антибиотик",  

"Бишкек-Биофарм", АО "Кондитерская фабрика", АО КТИ "Агромаш", АО 

"Бишкекстройматериалы", "Госархстройинспекция". 

Проведена работа с издательствами "Шам", "Акыл", АО "Эркин-Тоо", ГК "Учкун", 

Кыргызполиграфкомбинат и др. по выборке произведений, перешедших в общественное 

достояние по истечении срока действия авторского права. 
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7.3. Инновационный центр патентно-информационных 

услуг "Табылга" 

За отчетный период инновационным центром "Табылга": 

• проведено 232 консультации по вопросам оформления заявочной 

документации на получение охранных документов; 

• оформлены заявочные документы на 26 объектов интеллектуальной 

собственности; 

• проведены по 22 темам патентные исследования; 

• проведены 4 маркетинговых исследования по заявкам патентовладельцев, а 

также оценка одного объекта интеллектуальной собственности. 

7.4. Межвузовская кафедра "Интеллектуальная собственность" 

Межвузовская кафедра "Интеллектуальная собственность" была создана согласно 

лицензии Министерства образования, науки и культуры Кыргызской Республики 

(МОНиК КР) № 8/5-8 от 4 ноября 1998 г. на образовательную деятельность по 

следующим дисциплинам высшего образования: 

• Право интеллектуальной собственности; 

• Патентные права; 

« Патентоведение; 

• Авторское право и смежные права; 

• Краткосрочные курсы (до 1 месяца) по повышению квалификации по 

вышеназванным дисциплинам с выдачей сертификата. 

Кафедрой получена лицензия МОНиК КР на право ведения образовательной 

деятельности в сфере дополнительного образования по интеллектуальной собственности 

AШ № 053. 

Согласно приказу МОНиК КР № 699/1 от 2 декабря 1998 г. введен курс 

"Интеллектуальная собственность" в учебные планы более 20-ти вузов Кыргызской 

Республики. 

Количество обучаемых кафедрой студентов превышает 2500 чел. 

За отчетный период кафедрой разработаны: 
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• Положение о межвузовской кафедре "Интеллектуальная собственность" 

(утверждено МОНиК); 

• Рабочие программы по следующим вышеперечисленным дисциплинам 

(утверждены на заседании кафедры); 

• Рабочие программы для курсов повышения квалификации по пяти 

дисциплинам (утверждены на заседании кафедры). 

Также сотрудниками кафедры разработаны учебно-методические пособия, 

которые отражены в разделе Патентно-информационная деятельность. 

На межвузовской кафедре "Интеллектуальная собственность" работают 17 

сотрудников с учебной нагрузкой по 0.25 ст. каждому и один сотрудник на полной 

ставке. 
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8. Международное сотрудничество и подготовка кадров 

 

Международное сотрудничество Кыргызпатент в 1999 году продолжал в рамках 

ранее заключенных Межгосударственных и Межведомственных соглашений. 

В 1999 году подписаны Межведомственные соглашения: Соглашение между 

Государственным агентством интеллектуальной собственности при Правительстве 

Кыргызской Республики (Кыргызпатент) и Представительством Международной 

федерации производителей фонограмм о сотрудничестве в сфере зашиты 

интеллектуальной собственности; Соглашение между Кыргызпатентом и Агентством по 

авторскому и смежным правам Министерства культуры Республики Таджикистан. 

В прошедшем году Кыргызская Республика присоединилась к Международному 

Договору ВОИС - Бернской конвенции по охране литературных и художественных 

произведений. 

Директор Кыргызпатента принял участие в заседании круглого стола по случаю 

презентации вступления Кыргызской Республики во Всемирную Торговую Организацию. 

Сотрудничество с ВОИС 

• Проведен семинар ВОИС для стран Центрально-Азиатского региона по 

авторскому праву и смежным правам, на котором обсуждались проблемы становления 

системы авторского права и смежных прав в Кыргызстане и других странах 

Центрально-Азиатского региона, а также вопросы международного сотрудничества со 

странами ближнего и дальнего зарубежья; 

• Кыргызпатент посетили с рабочим визитом эксперт ВОИС по вопросам 

коллективного управления правами авторов г-н Пол Берри и эксперт по вопросам 

авторского права г-жа Сауле Тлеулесова. В ходе встреч обсуждались вопросы, 

касающиеся технического содействия в области создания автоматизированной системы 

учета авторов и распределения авторского вознаграждения, а также состоялся 

конструктивный обмен мнениями относительно коллективного управления правами 

авторов и мировой практики в данной области. 

Сотрудники Кыргызпатента приняли участие в работе: 

• Регионального семинара ВОИС совместно с Роспатентом "Обучение праву 

интеллектуальной собственности"; 

• Регионального семинара ВОИС для Центрально-Азиатских стран 

относительно Договора ВОИС по авторскому праву (WCT) и Договору по исполнениям и 

фонограммам (WPPT); 
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• Регионального семинара ВОИС "Охрана биотехнических изобретений и 

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов 

для целей патентной процедуры"; 

• Регионального круглого стола ВОИС "Охрана вещательных организаций и 

охрана баз данных". 

Сотрудничество с Европейским патентным ведомством (ЕПВ) 

В 1999 году с рабочим визитом Кыргызпатент посетил директор подразделения 

международного технического сотрудничества ЕПВ г-н Ричард Юнг. В ходе встреч были 

обсуждены вопросы технического содействия ЕПВ и обмена патентной информацией. 

Сотрудники Кыргызпатента участвовали в работе семинаров ЕПВ: 

• "Экспертиза изобретений, относящихся к компьютерной технике"; 

• "Как установить Web-страничку". 

Сотрудничество с Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) 

В 1999 году в г.Чолпон-Ата (Кыргызстан) проведено восьмое заседание 

Административного Совета Евразийской Патентной Организации (АС ЕАПО). На 

заседании АС ЕАПО обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках ЕАПК, 

создания web-страниц национальных патентных ведомств при техническом содействии 

ЕПВ. 

Подготовка кадров 

Кыргызпатент большое внимание уделяет повышению квалификации 

специалистов Кыргызпатента, которое осуществляется путем обучения на краткосрочных 

курсах и семинарах, организуемых международными организациями и патентными 

ведомствами ведущих стран и обучение в Российском институте интеллектуальной 

собственности (РИИС), который на сегодняшний день закончили 11 сотрудников, а 

пятеро продолжают обучаться.
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