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Кириш сөз 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

алдындагы интеллектуалдык менчик боюнча 

мамлекеттик агентствосунун (Кыргызпатент) 

ишмердигинин ар бир жылы иштиктүү жана 

жоопкерчиликтүү жыл болуп келүүдө, ал эми 2000-жыл 

ошондой эле жыл болду. 

Кыргызстандын туруктуу өнүгүшүнүн улуттук 

стратегиясында адамдык потенциалды өнүктүрүү анын 

маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Ушул 

багыттардын чегинде Кыргызпатент Кыргыз 

Республикасынын 2000-2010-жылдарга 

интеллектуалдык менчик системасын өнүктүрүү 

боюнча "Интеллект"' Мамлекеттик программасын 

иштеп чыгып, аны Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

бекитти. 

Программанын максаты интеллекту алдык 

потенциалды жогорулатуунун, илимий - техникалык 

жана көркөм өнөр чыгармачылыгын өнүктүрүүнү 

камсыз кылуунун, укуктарды ишке ашыруунун, 

инновациялык жана инвестициялык кызматташуунун 

жана дүйнөлүк интеллектуалдык мейкиндикке 

интеграциялаштыруунун мамлекеттик системасын 

түзүү жана өнүктүрүү болуп эсептелет.; 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык 

менчик (ИМ) системасын өнүктүрүүдө 

нормативдик-укуктук базаны даярдоого зор көңүл 

бурулат, алсак 2000 - жылы' Өкмөттүн Токтому менен 

жалпыга белгилуу товардык белгилер жөнүндө Жобо, 

Интеллектуалдык менчиктин объектилери бар 

товарларга карата бажы контролдугунун тартиби 

жөнүндө жобо бекитилип, фирмалык аталыштар 

жөнүндө мыйзамга караштуу мыйзамдык актылар 

кабыл алынды. Селекциялык жетишкендиктерди эл 

аралык коргоонун чегинде Кыргызстан 26.06.2000-жылы 

өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча Эл 

аралык УПОВ Конвенциясына кошулду (1991-жылдагы 

акт). 

Кыргызпатентте структуралык өзгөртүүлөр 

жүргүзүлүп, мурдагы башкар- малыктардын базасында 

жаңы борборлор: Экспертиза борбору, Авторлор менен 

укук ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык 

башкаруу борбору, Окуу-изилдөө борбору түзүлдү. • 

Салт болуп калгандай, ИМ тармагында эл аралык 

кызматташууга зор көңүл бурулду. Кыргызпатент 

Интеллектуалдык 
 

Предисловие 

Каждый год деятельности Государ-

ственного агентства интеллектуальной 

собственности при Правительстве Кыргызской 

Республики (Кыргызпатент) является 

насыщенным и ответственным. Не был 

исключением и 2000 год. 

В национальной стратегии устой-

чивого.развития Кыргызстана важнейшим 

направлением является развитие че-

ловеческого потенциала. В .рамках данного 

направления Кыргызпатентом была 

разработана и утверждена Правительством 

Кыргызской Республики Государственная 

программа развития системы 

интеллектуальной собственности (ИС) КР на 

период 2000-2010 годы "Интеллект". 

Целью Программы является 

построение и развитие государственной 

системы повышения интеллектуального 

потенциала, обеспечения развития науч-

но-технического и художественного 

творчества, осуществления прав, иннова-

ционного и инвестиционного сотрудничества 

и интегрирования в мировое интеллектуальное 

пространство. 

В развитии системы ИС Кыргызской 

Республики большое внимание отводится 

подготовке нормативно-правовой базы. Так, в 

2000 г. Постановлением Правительства 

утверждены Положение об Общеизвестных 

товарных знаках; Положение о порядке 

таможенного контроля в отношении товаров, 

содержащих объекты ИС; а также приняты 

подзаконные акты к Закону о фирменных 

наименованиях. В рамках международной 

охраны селекционных достижений 26.06.2000 

г. Кыргызстан присоединился к 

Международной Конвенции УПОВ по охране 

новых сортов растений (Акт 1991 г.). 

В Кыргызпатенте проведены 

структурные изменения, образованы центры 

на базе существующих управлений: Центр 

экспертизы, Центр коллективного управления 

имущественными правами авторов и 

правообладателей, Учебно- исследовательский 

центр. 

Большое внимание уделялось меж-

дународному сотрудничеству в области ИС. 

Кыргызпатент в сотрудничестве со Всемирной 

организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС) провел  

  



 

менчиктин Дүйнөлүк уюму менен 

кызматташып, ТРИПС Макулдашуусуна ылайык 

чараларды ишке ашыруу маселелери боюнча (апрель) 

жана бажы кызматтары үчүн ИМ укуктарын бузууларга 

байланыштуу бажы чек ара чаралары боюнча (ноябрь) 

Улуттук семинарларды өткөрдү. 

КМШ мамлекеттери менен өнөр жай менчиги 

боюнча Мамлекеттер аралык Кеңештин чегиндеги 

кызматташуусу улантылды, азыркы учурда бул 

кызматташуу жөнүндөгү тиешелүү Макулдашууну ИМ 

объектилеринин бүткүл комплекси боюнча 

кызматташуу жагына кеңейтүү үчүн ал кайтадан 

каральш жатат. Европалык патенттик ведомство жана 

башка алыскы чет өлкөлөрдүн ведомстволору менен 

патенттик маалыматтарды алмашуу жана адистерди 

даярдоо маселелери боюнча кызматташуу жүргүзүлүп 

жатат. 

Кыргызстандын региондорунда да жигердүү иш 

жүргүзүлдү, азыркы учурда Кыргызпатенттин 

өкүлчүлүктөрү бардык областарда түзүлгөн. Июнь 

айында Каракол шаарында региондук семинар 

өткөрүлдү, ал эми сентябрда Ош шаарында Оштун 3000 

жылдыгына арналган ушундай эле семинар өткөрүлдү. 

ИМ системасын андан ары өнүктүрүү жана 

өлкөнүн илимий-техникалык потенциалын өнүктүрүү 

үчүн шарт түзүү максатында Кыргыз Республикасынын 

Президентинин 2000-жылдын 28-декабрындагы 

Указына ылайык Кыргызпатентке мамлекеттик 

илимий-техникалык саясаттын функциялары жүктөлүп, 

ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы 

илим жана интеллектуалдык менчик боюнча 

мамлекеттик агентствосу болуп кайрадан уюштурулду. 

Азыркы учурда демократия менен прогресстин 

жолу менен бараткан биздин өлкө үчүн ИМ системасын 

өнүктүрүү өтө маанилүү болуп саналат. Ошондуктан 

жаңы технологияларды өнүктүрүп, маданият менен 

искусствонун жетишкендиктерин өркүндөткөндө гана 

чыныгы көз карандысыздыкка жетишүүгө жана чыныгы 

демократиялык коомду курууга болот. 

Национальные семинары: по вопросам 

осуществления мер в соответствии с 

Соглашением ТРИПС (апрель) и для 

таможенных служб по пограничным мерам в 

отношении нарушений прав ИС (ноябрь). 

Продолжалось сотрудничество со 

странами СНГ в рамках Межгосударственного 

Совета по промышленной собственности. В 

настоящее время соответствующее 

Соглашение о сотрудничестве 

пересматривается в сторону его расширения по 

всему комплексу объектов ИС. С Европейским 

патентным ведомством (ЕПВ) и другими 

ведомствами стран дальнего зарубежья ведется 

сотрудничество по вопросам обмена патентной 

информацией и подготовки специалистов. 

Активно велась работа в регионах 

Кыргызстана. Так, в настоящее время во всех 

областях имеются представительства 

Кыргызпатента. В июне проведен 

региональный семинар в г. Каракол, а в 

сентябре - в г. Ош, посвященный его 3000- 

летию. 

В целях дальнейшего развития системы 

ИС и создания условий для развития 

научно-технического потенциала страны в 

соответствии с Указом Президента КР от 28 

декабря 2000 г. Кыргызпатенту переданы 

функции осуществления государственной 

научно-технической политики с его 

преобразованием в Государственное агентство 

по науке и ИС при Правительстве Кыргызской 

Республики. 

Для нашей страны, идущей в настоящее 

время по пути демократии .и прогресса, 

развитие системы ИС имеет наибольшее 

значение. И только развивая новые технологии, 

продвигая достижения культуры и искусства, 

можно добиться независимости и построения 

подлинного демократического общества.

Кыргызпатенттин директору 

P.O. Оморов 
Директор Кыргызпатента 

P.O. Оморов
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1. Нормативдик - укуктук база жана 

интеллектуалдык менчик 

укуктарын ишке ашыруу 

Кыргызпатенттин 2000-жылы калыптанып 

калган практиканы эске алуу менен мыйзамдык 

базаны өркүндөтүү, ошондой эле ин-

теллектуалдык менчик тармагында кабыл 

алынган мыйзамдарды өнүктүрүү боюнча 

мыйзамдарга караштуу жаңы нормативдик 

укуктук актыларды кабыл алуу жаатындагы 

ишмердиги улантылды. 

Илимий-техникалык жана көркөм өнөр 

чыгармачылыгын өнүктүрүүнү, интеллектуалдык 

менчик объектилеринин рыногун, лицензиялык 

сооданы жана өлкөнүн интеллектуалдык 

күч-кубатын өстүрүүнү камсыз кылуу үчүн 

2000-жылы 5-декабрда Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн № 721-токтому менен Кыргыз 

Республикасынын 2000-2010-жылдарга 

интеллектуалдык менчик системасын өнүктүрүү 

боюнча "Интеллект" Мамлекетгик профаммасы 

бекиди. 

Жашыруун деп таанылган ойлоп 

табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай 

үлгүлөрүн жөнгө салуу максатында Кыргыз 

Республикасынын жашыруун ойлоп табуулары, 

пайдалуу моделдери жана өнөр жай үлгүлөрү 

жөнүндө жобо иштелип чыгып, бул жобо 2000- 

жылы 27-апрелде Кыргыз Республикасынын  

Өкмөтүнүн № 242-токтому менен бекиди. 

"Фирмалык аталыштар жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы кабыл алынды. Бул 

мыйзамдын нормаларын ишке ашыруу жана 

колдонууну түшүндүрүү максатында ушул 

мыйзамга караштуу эки нормативдик укуктук акт 

кабыл алынды, алар: биринчвден, Фирмалык 

аталыштарды каттоого алгандыгы үчүн алымдар 

жөнүндө жобону бекиткен Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 9- 

июнундагы № 330-токтому; экинчиден, 1999- 

жылы 31-декабрда Кыргызпатенттин 

коллегиясынын № 10-токтому менен бекитилип, 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги 

тарабынан 2000-жъпы 3-февралда каттоого 

алынган Фирмалык аталыштарды каттоо боюнча 

өтүнмө түзүүнүн, өтүнмөнү берүүнүн жана аны 

карап чыгаруунун эрежелери. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 

520-токтому менен 2000-жылы 24-августга 

Кыргыз Республикасында жалпыга белгилүү 

товардык белгилер жөнүндө жобо бекитилди. Бул 

жобонун кабыл алынышы керектөөчүлөрдү 

товарды даярдоочуларга, алардын сапатына 

1, Нормативно-правовая база и 

осуществление прав 

ИС 

В 2000 г. продолжалась деятельность 

Кыргызпатента по совершенствованию 

законодательной базы с учетом сложившейся 

практики, а также в принятии новых 

подзаконных нормативных правовых актов в 

развитие принятых законов в области ИС. 

Для обеспечения развития научно- 

технического и художественного творчества, 

рынка объектов ИС, лицензионной торговли и 

приумножения интеллектуального 

потенциала страны Постановлением 

Правительства КР от 5 декабря 2000 г. № 721 

утверждена Государственная программа 

развития системы интеллектуальной 

собственности Кыргызской Республики на 

период 2000 - 2010 гг. "Интеллект". 

Относительно изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов, 

признанных секретными, разработано 

Положение о секретных изобретениях, 

полезных моделях и промышленных образцах 

Кыргызской Республики, которое утверждено 

Постановлением Правительства КР от 27 

апреля 2000 г. № 242. Данный нормативный 

правовой акт принят в развитие положений 

Патентного закона Кыргызской Республики. 

Принят Закон КР "О фирменных 

наименованиях". В целях реализации норм и 

разъяснения применения данного закона 

приняты два подзаконных нормативных 

правовых акта: во-первых, Постановление 

Правительства КР от 9 июня 2000 г. № 330, 

утвердившее Положение о пошлинах за 

регистрацию фирменных наименований; во 

вторых, Правила составления, подачи и 

рассмотрения заявок на регистрацию 

фирменных наименований, утвержденные 

Постановлением коллегии Кыргызпатента от 

31 декабря 1999 г. № 10 и зарегистрированные 

Министерством юстиции КР 3 февраля 2000 г. 

Постановлением Правительства КР от 

24 августа 2000 г. № 520 утверждено 

Положение об общеизвестных товарных 

знаках в Кыргызской Республике. При-  

 

 

  



 

жана чыгарылган жерине карата жаңылууга 

кабылуудан сактоого, ошондой эле жалпыга 

белгилүү товардык белгилердин ээлеринин 

кызыкчылыктарын коргоого жана товардык 

белгилердин өздөрүн башка түрдөгү белгилерге 

айландыруудан коргоого мүмкүндүк берет. 

Автордук укук тармагында бир канча 

нормативдик документтер иштелип чыгып, 

бекитилди. Бул, биринчи иретте, авторлордун 

өтүнүчү боюнча иштелип чыккан "Автордук укук 

менен чектеш укуктардын объектилерин 

түзгөндүгү, аларды биринчи жолу эл алдында 

аткаргандыгы жана/же бастырып чыгаргандыгы 

үчүн автордук сый акыны минималдык өлчөмдөрү 

жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2000- жылдын 

20-апрелиндеги № 225-токтому. Укук ээлерине 

калем акыны эсептеп жазуу боюнча иштерди 

өркүндөтүү үчүн Автордук укук менен чектеш 

укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн 

автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн регламенти 

Кыргызпатенттин коллегиясынын № 2-токтому 

менен 2000- жылы 28-февралда бекитилип, 

2000-жылы 6- апрелде Кыргыз Республикасынын 

Юстиция министрлигинде каттоодон өттү. 

Документтердин ушул катарына ички иштер 

органдарынын кызматкерлери үчүн "Автордук 

жана чектеш укуктар тармагында укук бузууларга 

жол бербөө боюнча чаралар жөнүндө" 

методикалык көрсөтмөнү кошууга болот. 

Белгилүү болгондой, Кыргызстан Бүткүл 

дүйнөлүк Соода Уюмунун (БСУ) мүчөсү болуп 

саналат. Ушул уюмдун чегинде республикабыз 

интеллектуалдык менчик тармагында интеллек-

туалдык менчик укуктарын коргоону жана ишке 

ашырууну жөнгө салуучу укуктук режим менен 

камсыз кылуу боюнча милдеттенмелерди ишке 

ашырат. Мындай милдеттенмелердин бири 

жасалма жана каракчылык товарларын 

импорттоону болтурбоодо укук ээлери бажы 

бийликтеринин жардамын алала турган меха- 

низмди түзүү болуп саналат. 

Эл аралык мыйзамдар тармагында 

интеллектуалдык менчик жаатындагы төмөнкү эл 

аралык келишимдерге кошулуу боюнча иштер 

аткарылды: Фонограмма чыгаруучуларды 

алардын фонограммаларын мыйзамсыз кайталап 

чыгаруудан коргоо жөнүндө Женева Конвен- 

циясына, Аткаруулар жана фонограммалар бо-

юнча ИМДУнун келишимине, Товардык бел- 

гилер боюнча мыйзамдар жөнүндө келишимге 

(TLT), Патенттик укук жөнүндө келишимди 

ратификациялоо (PLT) жана Интеллектуалдык 

менчиктин Дүйнөлүк уюмун түзүүчү Конвен- 

нятие данного Положения позволит защитить 

потребителей от введения в заблуждение в 

отношении изготовителя товаров их качества 

и происхождения, а также интересы 

владельцев общеизвестных товарныз знаков 

от превращения их в видовые обозначения 

В области права разработан и 

утвержден ряд нормативных документов. 

Это. прежде всего, Постановление 

Правительства КР от 20 апреля 2000 г. № 225 

"Об утверждении Положения о минимальных 

ставках авторского вознаграждения за 

создание объектов авторского права и 

смежных прав, их первое публичное 

исполнение и/или издание", разработанное по 

просьбе авторов. Утвержден Постановлением 

коллегии Кыргызпатента от 28 февраля 2000 

г. № 2 и зарегистрирован в Министерстве 

юстиции КР 6 апреля 2000 г. Регламент 

распределения авторского вознаграждения за 

использование объектов авторского права и 

смежных прав для совершенствования работы 

по начислению гонорара правообладателям. 

В этот ряд документов следует отнести 

методические указания "О мерах по 

пресечению правонарушений в области 

авторских прав и смежных прав" для 

сотрудников органов внутренних дел. 

Как известно, Кыргызстан является 

членом Всемирной торговой организации 

(ВТО). В рамках данной организации 

Республика в области ИС несет обязательства 

по предоставлению правового режима, 

регулирующего охрану и реализацию прав 

интеллектуальной собственности. Одним из 

таких обязательств является создание 

механизма, при котором правообладатели 

могли бы получать помощь таможенных 

властей в предотвращении импорта 

поддельных и пиратских товаров 

В области международного законо-

дательства проведена работа по 

присоединению к следующим 

международным договорам в сфере ИС: к 

Женевской Конвенции об охране 

производителей фонограмм от их 

незаконного воспроизводства, Договору 

ВОИС по исполнениям и фонограммам, 

Договору о законах по товарным знакам 

(TLT), ратификации Договора о патентном 

праве (PLT) и о.
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циянын 9(3)-статьясына оңдоолорду 

кабьш алуу жөнүндө. Тиешелуу мыйзам 

долбоорлору Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Кеңешине карап чыгууга берилди. 

БСУнун чегинде интеллектуалдык менчик 

укуктарынын соода аспектилери боюнча 

Макулдашуу (TRIPS) боюнча милдеттенмелерди 

аткарууга байланышкан иштердин бөлүгүндө 

Кыргызпатент тарабынан TRIPS Кеңешине 

TRIPS Макулдашуусунун 63.2- жана 

69-статьялары боюнча билдирүү, БСУ 

секретариятына ГАТТын III статьясына ылайык 

билдирүү боюнча сунуштар, ошондой эле 

Европалык Кошундун суроолоруна жана TRIPS 

Макулдашуусунун жоболорун аткаруу боюнча 

АКШнын кошумча суроолоруна жооптор 

даярдалып, аларга жиберилди. 

Өнөр жай менчиги менен селекциялык 

жетишкендиктеринин объектилери боюнча 

келип чыгуучу талаштарды карап чыгуу боюнча 

Кыргызпатенттин баштапкы милдеттүү органы 

болуп саналган Апелляциялык кеңешке 2000- 

жылы бардыгы болуп 12 каршылык арызы 

түштү, анын ичинен товардык белгилерге карата 

- 9, ойлоп табууларга карата - 1, фирмалык 

аталыштар боюнча - 2. Жыл ичинде 6 каршылык 

арызы каралып чыкты, анын ичинде 1999- жылы 

түшкөн каршылык арыздары да бар. 

Кыргызпатент ошондой эле автордук укук 

жаатында авторлор менен укук ээлеринин 

мүлктүк укуктарын жамааттык башкаруу боюнча 

уюмдун функциялары менен милдеттерин 

аткарат. Бул чөйрөдө Кыргызпатент автордук 

жана чекгеш укук ээлеринин укуктары менен 

мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону ишке 

ашырат. Ошондуктан Кыргызпатент укук 

ээлеринин кызыкчылыктарын коргоп, сотторго 

13 доо арызын берген, анын ичинен 10 арыз 

автордук сый акы толетуп алуу, 1 арыз - тарткан 

моралдык зыянды төлөтүп алуу жөнүндө, 2 арыз 

- пайдалануучуларды Кыргызпатент менен 

автордук жана чектеш укуктардын объектилерин 

пайдалануу боюнча лицензиялык макулдашуу 

түзүүгө мажбурлоо жөнүндө болгон. 

Өнөр жай менчик объектилерине коргоо 

берүү чөйрөсүндө Кыргызпатенттин өкүлдөрү 4 

талаштар боюнча арбитраждык соттордо соттук 

териштирүүлөргө катышышты, алардын ичинен 

3 териштирүү товардык белгилер боюнча 

Апелляциялык кеңештин чечимине каршы 

даттануу, жана 1 териштирүү Кыргыз 

Республикасынын Юстиция министрлигинин 

нормативдик эмес актысын чыныгы эмес деп 

табуу жөнүндө болгон. 

принятии поправки к статье 9(3) Конвенции, 

учреждающей ВОИС. Соответствующие 

законопроекты внесены на рассмотрение в 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. 

В части работ, связанных с 

выполнением обязательств Соглашения по 

торговым аспектам прав ИС (ТРИПС) в 

рамках ВТО, Кыргызпатентом подготовлены 

и направлены в Совет ТРИПС уведомления по 

статьям 63.2 и 69 Соглашения ТРИПС в 

секретариат ВТО, предложения по 

уведомлению согласно статье III ГАТТ, а 

также ответы на вопросы Европейского 

Союза и на дополнительные вопросы США по 

выполнению положений Соглашения ТРИПС. 

В 2000 г. в Апелляционный совет 

Кыргызпатента, являющийся обязательным 

первичным органом по рассмотрению споров, 

возникающих по объектам промышленной 

собственности и селекционных достижений, 

поступило всего 12 возражений, 9 из которых 

в отношении товарных знаков, 1 - 

изобретений, 2 - по фирменным 

наименованиям. В течение года было 

рассмотрено 6 возражений, в том числе 

поступившие в 1999 г. 

Кыргызпатент в области авторского 

права выполняет также функции и 

обязанности организации по коллективному 

управлению имущественными правами 

авторов и правообладателей. В данной сфере 

он осуществляет защиту прав и законных 

интересов обладателей авторских и смежных 

прав. Поэтому Кыргызпатентом в интересах 

правообладателей подано в суды 13 исковых 

заявлений, из них 10 - о взыскании авторского 

вознаграждения, 1 - о возмещении морального 

вреда, 2 - о  принуждении пользователей к 

заключению лицензионного соглашения с 

Кыргызпатентом на право использования 

объектов авторского права и смежных прав. 

В сфере предоставления охраны 

объектам промышленной собственности 

Кыргызпатент принимал участие в судебных 

разбирательствах в арбитражных судах по 4 

спорам, 3 из них - относительно товарных 

знаков, где обжаловались решения 

Апелляционного совета, и 1 - о признании 

ненормативного акта Министерства юстиции 

КР недействительным.  



2. ©нер жай менчик объектилери 
менен селекциялык 

жетишкендиктерди экспертизадан 
вткеруу жана каттоо 

2.1. Ойлоп табуулар 
Кыргызпатентке 2000-жылы ойлоп 

табууларга 89 етунме берилген, анын ичи-
нен 80 етунме улуттук етунуучулерден, 9 -
чет елкелуктерден, ошону менен катар 
КМШ елкелерунун етунуучулерунен 2 
етунм в жана РСТтын жол жоболору бо-
юнча 5 етунм© тушкен. 

Берилген етунмелердун сандык кат-
нашы боюнча маалыматтар 2.1.1-
таблицада жана 2.1.1-диаграммада келти-
рилген. 

2. Экспертиза и регистрация 
объектов промышленной 

собственности и 
селекционных достижений 

2.1. Изобретения 

В 2000 г. в Кыргызпатент поступи-
ло 89 заявок на изобретения, из них 80 -
от национальных заявителей, 9 - от ино-
странных, в том числе 2 - от заявителей 
из стран СНГ и 5 - по процедуре РСТ. 

Сведения о количественном соот-
ношении поданных заявок приведены в 
таблице 2.1.1. и диаграмме 2.1.1. 

2.1.1-таблица 
Таблица 2.1.1 

Керсеткучтун аталышы 
Наименование показателя 

Жылдар 
Годы Керсеткучтун аталышы 

Наименование показателя 
1999 2000 

Ойлоп табууларга берилген етунмелердун саны, 
Количество заявок на изобретения, 

62 89 

анын ичинде: 
в том числе: 

улуттук етунуучулерден 60 80 
от национальных заявителем 
чет елкелук етунуучулерден 2 9 
от иностранных заявителем 

РСТ жол-жоболору боюнча - 5 
по процедуре РСТ 

2.1.1-диаграмма 
Диаграмма 2.1.1 

Q чет елкелук етунуучулерден 
от иностранных заявителей 

улуттук етунуучулерден 
от национальных заявителей 

1999 2000 

10 
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Эл аралык патенттик 

классификациялоонун бөлүмдөрү (ЭПК) 

боюнча 2000-жылы ойлоп табууларга берилген 

өтүнмөлөрдүн бөлүштүрүлүшү жөнүндө 

маалыматтар 2.1.2-таблица менен 2.1.2- 

диаграммада келтирилген. 

В таблице 2.1.2 и диаграмме 2.1.2 

приведены данные о распределении заявок на 

изобретения, поданных в 2000 г., по разделам 

Международной патентной классификации 

(МПК).

 
2.1.2-таблица 

Таблица 2.1.2 

 

2.1.2-диаграмма 

Диаграмма 2.1.2 

 

ЭПКнын бөлүмдөрү  

Разделы МПК 

Өтүнмөлөрдүн 

саны  

Количество заявок 

Пайыздык 

үлүшү  

Доля в % 

А Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу 

Удовлетворение жизненных потребностей человека 

36 40.5 

В Ар кандай технологиялык процесстер  

Различные технологические процессы 

11 12.4 

С Химия; металлургия 15 16.9 

D Текстиль; кагаз  

Текстиль; бумага 

1 1.1 

Е Курулуш; тоо-кен иштери  

Строительство; горное дело 

4 4.5 

F Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймылдаткычтар жана 

насостор; курал-жарак жана ок-дары; жардыруу жумуштары 

Механика; освещение; отопление; двигатели и насосы; 

оружие и боеприпасы; взрывные работы 

14 15.7 

G Физика 4 4.5 

Н Электр кубаты 

Электричество 

4 4.5 

Баардыгы: 

Всего: 

89 100.0 
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Ойлоп табууларга Кыргыз Республи-

касыньш коргоо документтерин беруу женундо 

1993-жылдан 2000-жылга чейин тушкон 

отунмолор женундо маалыматтар 

2.1.3-таблицада жана 2.1.3-диаграммада 

келтирилген. 

Данные о поступивших на выдачу 

охранных документов Кыргызской Рес-

публики заявках на изобретения с 1993 по 

2000 гг. приведены в таблице 2.1.3. и 

диаграмме 2.1.3

 
2.1.3-таблица 

Таблица 2.1.3 

 

2.1.3-диаграмма 

Диаграмма 2.1.3 

 

Корсоткучтун 

аталышы Наименование 

показателя 

Жылдар Годы Баар- дыгы 

Всего 

 199

3 

199

4 

199

5 

199

6 

199

7 

199

8 

199

9 

2000  

Баардык берилген отунмолор: 

Количество заявок, всего: 

13 213 141 268 207 123 62 89 1116 

анын ичинде:          

в том числе:          

улуттук отунуучулордон 13 95 114 126 152 111 60 80 751 

от национальных заявителей          

улуттук жол-жоболор боюнча 

чет олколук 

         

отунуучулордон          

от иностранных заявителей 
- 

118 27 16 15 5 2 4 187 

по национальной процедуре          

РСТтин жол-жоболору боюнча    126 40 7  5 178 

по процедуре РСТ          

 

а улуттук отунуучулордон от 

национальных заявителей 

1 чет олколук етунуучулорден от 

иностранных заявителей 

П РСТтин жол-жоболору боюнча по 

процедуре РСТ 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
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2000- жылы Кыргызпатент 

жүргүзгөн ойлоп табуулардын Мамлекеттик 

реестрине: ойлоп табуулар боюнча 43 патент, 61 

алдын ала патент киргизилген. 

2001- жылдын 1-январына 

карата баардыгы болуп 327 патент, 449 алдын 

ала патент катталган. 

2000-жылы Мамлекеттик реестрде 

катталган ойлоп табуулар жөнүндө 

маалыматтар 2.1.4-таблицада жана 2.1,4- 

диаграммада келтирилген. 

В 2000 г. в Государственный реестр 

изобретений Кыргызпатента занесено 

изобретений на: патенты - 43, 

предварительные патенты - 61. 

Всего на 1 января 2001 г. 

зарегистрировано: патентов - 327, 

предварительных патентов - 449. 

В таблице 2.1.4 и диаграмме 2.1.4 

приведены сведения о зарегистрированных в 

2000 г. в Государственном реестре 

изобретениях.

 
2.1.4-таблица 

Таблица 2.1.4 

 

2.1.4-диаграмма 

Диаграмма 2.1.4 

 
2.1.5-таблица менен 2.1.5- диаграммада 

катталган патенттер менен алдын ала патенттер 

боюнча салыштырмалуу маалыматтар 

келтирилген. 

В таблице 2.1.5 и диаграмме 2.1.5 

приведены сравнительные данные по 

зарегистрированным патентам и 

предварительным патентам. 

 

Көрсөткүчтүн аталышы 

Наименование показателя 

2000 

Баардык катталган ойлоп табуулардын саны: 104 

Количество зарегистрированных изобретений, всего:  

алардын ичинен:  

из них:  

патенттер 43 

патентов  

алдын ала патенттер 61 

предварительных патентов  

Кыргыз Республикасында күчүндө турган Евразиялык патенттер 

Количество Евразийских патентов, действующих в Кыргызской Республике 

304 

 

 



2.1.5-таблица 
Таблица 2.1.5 

Корсоткучтун 
аталышы 

Жылдар 
Годы Баардыгы 

Наименование 
показателя 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Всего 

Катталган ойлоп табуулар-
дын саны, 
Количество зарегистриро-
ванных изобретений, 

8 85 137 125 133 91 93 104 776 

анын ичинде: 
в том числе: 

патенттер 
патентов 

6 39 85 69 36 25 24 43 327 

алдын ала патенттер 
предварительных 
патентов 

2 46 52 56 97 66 69 61 449 

2.1.5-диаграмма 
Диаграмма 2.1.5 

|алдын ала патенттер 
предварительные патенты 

gпатенттер 
патенты 

О 20 40 60 80 1 0 0 

2.1.6-таблица менен 2.1.6-
диаграммада Мамлекеттик реестрде ЭПК-
нын класстары боюнча катталган ойлоп 
табуулардын болуштурулушу боюнча маа-
лыматтар келтирилген. 

В таблице 2.1.6 и диаграмме 2.1.6 
приведены данные о распределении за-
регистрированных в Государственном 
реестре изобретениях по классам МП К. 

14 



2.1.6-таблица 
Таблица 2.1.6 

ЭПКнын болумдеру 
Разделы МПК 

Патенттердин саны 
Кол-во патентов 

Алдын ала 
патенттердин саны 

Кол-во предварительных 
патентов 

Баардыгы 
Всего 

А 12 34 46 
В 1 7 8 
С 21 8 29 
Е 1 3 4 
F 3 6 9 
G 3 - 3 
Н 2 3 5 

Баардыгы: 
Всего: 43 61 104 

2.1.6-диаграмма 
Диаграмма 2.1.6 

• патенттер 
патенты 

алдын ала патенттер 
предварительные патенты 

2.1.7-таблица менен 2.1.7-
диаграммада катталган ойлоп табуулардын 
ээлеринин кайсы олкоге тиешелуу экен-
диктери боюнча белуштурулушу келти-
рилген. 

В таблице 2.1.7 и диаграмме 2.1.7 
приведены распределения зарегистриро-
ванных изобретений по странам принад-
лежности владельцев. 

15 



 

 

2.1.5-таблица 

Таблица 2.1.5 

16 

 

2.1.7-диаграмма 

Диаграмма 2.1.7 

патенттердин саны количество 

патентов 

алдын ала патенттердин саны 

количество предварительных 

патентов

©лкелер Страны блкелердун 

коду Код 

страны 

Патенттердин 

саны Кол-во 

патентов 

Алдын ала патент-

тердин саны Кол-во 

предварительных 

патентов 

Баардыгы 

Всего 

АКШ 

США 

US 13 3 16 

Бельгия BE 2 
- 

2 

Германия DE 1 
- 

1 

Казакстан Казахстан KZ 
- 

1 1 

Канада СА 5 1 6 

Кыргызстан KG 9 54 63 

Нидерланд Нидерланды NL 3 1 4 

Россия Федерациясы 

Российская Федерация 

RU 
- 

1 1 

Улуу Британия 

Великобритания 

GB 6 
- 

6 

Франция FR 1 
- 

1 

Швейцария CH 1 
- 

1 

Швеция SE 1 
- 

1 

Япония JP 1 
- 

1 

Баардыгы: Всего:  43 61 104 

 

BE GB DE KZ СА KG NL RU US FR СН SE JP 



2.2 Товардык белгилер 

2000-жылы товардык белгилерди 
каттоого 460 етунме тушкен, бул 1999-
жылы тушкен етунмелердун санынын 
101.8 пайызын тузет. 

Мадрид макулдашуусунун жол-
жоболору боюнча 2323 етунмв тушкен. 

Статистикалык маалыматтар 2.2.1-
таблицада жана 2.2.1-диаграммада келти-
рилген. 

2.2 Товарные знаки 

В 2000 г. на регистрацию товарного 
знака поступило 460 заявок, что состави-
ло 101.8 % от числа заявок, поступивших 
в 1999 г. 

По процедуре Мадридского согла-
шения поступило 2323 заявок. 

Статистические данные приведены 
в таблице 2.2.1 и диаграмме 2.2.1. 

2.2.1-таблица 
Таблица 2.2.1 

Отунмелврдун улуттук жол-жоболор боюнча 
1999-2000-жылдардагы тушушунун динамикасы 

Динамика поступления заявок по национальной процедуре за 1999-2000 гг. 

Корсеткучтун аталышы 
Наименование показателя 

Жылдар 
Годы 

1999 2000 

Улуттук жол-жобо боюнча тушкен баардык етунмелердун саны: 
Количество заявок по национальной процедуре, всего: 

452 460 

алардын ичинен: 
из них: 

улуттук етунуучулерден 
от национальных заявителей 

42 45 

чет елкелук етунуучулерден 
от иностранных заявителей 

410 415 

Мадрид макулдашуусу боюнча етунмелер 
заявки по Мадридскому соглашению 

2222 2323 

1999 2000 

2.2.1-диаграмма 
Диаграмма 2.2.1 

щ улуттук етунуучулерден 
от национальных заявителей 

щ чет елкелук етунуучулерден 
от иностранных заявителей 

Q Мадрид макулдашуусу боюнча 
етунмелер 
заявки по Мадридскому 
соглашению 

17 



 

 

2.1.5-таблица 

Таблица 2.1.5 

18 

Товардык белгилердин улуттук жол-жобо боюнча каттоого түшкөн өтүнмөлөрүнүн 

өтүнүүчүлөрдүн кайсы өлкөгө тиешелүү экендиктери жана 

ТКЭКтин (МКТУ) класстары боюнча бөлүштүрүлүшү 

 Распределение заявок на регистрацию товарных знаков по национальной процедуре  

по странам принадлежности заявителей н классам МКТУ 

Өлкөлөр Өлкөнүн коду Өтүнмөлөрдүн саны 

Страны Код страны Кол-во заявок 

1 2 3 

АКШ US 206 

США   

Багам аралдары BS 1 

Багамские острова   

БАЭ АЕ 1 

ОАЭ   

Болгария BG 3 

Германия DE 9 

Гонконг НК 6 

Греция GR 1 

Дания DK 3 

Индия IN 2 

Индонезия ID 2 

Иран IR 1 

Испания ES 10 

Казакстан KZ 3 

Казахстан   

Канада CA 3 

Кипр CY 4 

Корея Республикасы KR 6 

Республика Корея   

Кыргызстан KG 45 

Кытай CN 2 

Китай   

Литва LT 1 

Люксембург LU 20 

Малайзия MY 1 

Нидерланд Антилдери AN 3 

Нидерландские Антиллы   

Нидерланд NL 10 

Нидерланды   

Польша PL 1 

Пуэрто-Рико 
- 

2 

Россия Федерациясы RU 9 

Российская Федерация   

Сингапур SG 1 

Таиланд TH 1 

Түркия TR 9 

Турция   
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2.2.3-таблица 

Таблица 2.2.3 

Эл аралык товардык белгилерди каттоого түшкөн өтүнмөлөрдүн өлкөлөр боюнча бөлүштүрүлүшү 

Распределение заявок на регистрацию международных товарных знаков по странам 

  

2.2.2-таблицанын уландысы Продолжение таблицы 2.2.2 

1 2 3 

Улуу Британия GB 48 

Великобритания   

Франция FR 4 

Швейцария СН 11 

Швеция SE 9 

Япония JP 22 

Баардыгы:  460 

Всего:  

Өлкөлөр Өлкөнүн коду Саны 

Страны Код страны Количество 

1 2 3 

АКШ US 3 

США   

Австрия AT 54 

Армения AM 4 

Беларусь BY 3 

Бельгия BE 75 

Болгария BG 47 

Венгрия HU 35 

Вьетнам VN 1 

Германия DE 754 

Дания DK 8 

Египет EG 16 

Испания ES 47 

Италия IT 220 

Казакстан KZ 4 

Казахстан   

Кытай CN 58 

Китай   

Лихтенштейн LI 10 

Люксембург LU 9 

Марокко MA 2 

Молдова Республикасы MD 2 

Республика Молдова   

Нидерланд NL 172 

Нидерланды   

Польша PL 15 

Португалия PT 6 

Румыния RO 2 

Россия Федерациясы RU 66 

Российская Федерация   
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2.2.3-таблицанын уландысы 

Продолжение таблицы 2.2.3 

 
2000-жылы товардык белгилердин 

Мамлекеттик реестринде 433 товардык белги 

катталган. 2001-жылдын 1-январына карата 

баардыгы болуп 5685 товардык белги катталды. 

2.2.4-таблица менен 2.2.2- диаграммада 

Мамлекеттик реестрде 2000- жылы катталган 

товардык белгилер жөнүндө маалыматтар 

келтирилген. 

В 2000 году в Государственном реестре 

товарных знаков было зарегистрировано 433 

товарных знаков. Всего на 1 января 2001 г. 

зарегистрировано 5685 товарных знаков. 

В таблице 2.2.4 и диаграмме 2.2.2 

приведены сведения о зарегистрированных в 

2000 г. товарных знаках. 

2.2.4-таблица 

Таблица 2.2.4

 

 

2.2.2-диаграмма 

Диаграмма 2.2.2 

 

1 2 3 

Сан-Марино SM 1 

Словакия SK 3 

Словения SI 5 

Украина UA 4 

Улуу Британия  

Великобритания 

GB 5 

Франция FR 361 

Хорватия HR 4 

Чехия CZ 23 

Швейцария СН 304 

Баардыгы:  

Всего: 

 2323 

 

 
Көрсөткүчтүн аталышы 

Наименование показателя 

2000 

Катталган баардык товардык белгилердин саны: 

Количество зарегистрированных товарных знаков, всего: 

алардын ичинен: 

из них: 

улуттук өтүнүүчүлөрдөн 

от национальных заявителей 

 

чет өлкөлүк өтүнүүчүлөрдөн 

от иностранных заявителей 

433 

 

 

 

 

42 

 

391 

 

улуттук өтүнүүчүлөрдөн 
от национальных заявителей 

чет өлкөлүк өтүнүүчүлөрдөн 
от иностранных заявителей 
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2.2.5-таблица менен 2.2.3- диаграммада 

1993-жылдан 2000-жылга чейин катталган 

товардык белгилердин салыштырмалуу 

көрсөткүчтөрү келтирилген. 

В таблице 2.2.5 и диаграмме 2.2.3 

приведены сравнительные данные заре-

гистрированных товарных знаков с 1993 по 

2000 годы.

 
2.2.5-таблица 

Таблица 2.2.5 

 

2.2.3-диаграмма 

Диаграмма 2.2.3 

Катталган товардык белгилердин саны 

Количество зарегистрированных товарных знаков 

  

 

Көрсөткүчтүн 

аталышы 

Наименование 

показателя 

Жылдар Годы Баардыгы 

Всего 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  

Катталган товардык 

белгилердин саны 

Количество заре-

гистрированных товарных 

знаков 

6 2029 685 1075 356 489 612 433 5685 
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2.2.6-таблица 

Таблица 2.2.6 

В таблице 2.2.6 приводятся данные о 

распределении зарегистрированных в 2000 г. 

товарных знаках по странам принадлежности 

владельцев. 

2.2.6-таблицада Мамлекеттик реестрде 

катталган товардык белгилердин ээлеринин 

кайсы өлкөгө тиешелүү экендиктери боюнча 

бөлүштүрүлүшү жөнүндө маалыматтар 

келтирилген. 

Өлкөлөр 

Страны 

Өлкөнүн коду 

Код страны 

Саны 

Количество 

Австралия AU 2 

АКШ 

США 

US 217 

Багам аралдары 

Багамские острова 

BS 3 

БАЭ 

ОАЭ 

АЕ 3 

Болгария BG 4 

Венгрия ни 2 

Германия DE 29 

Дания DK 5 

Доминикан Республикасы 

Доминиканская Республика 

DO 3 

Индия IN 1 

Италия IT 2 

Корея Республикасы 

Республика Корея 

KR 7 

Кыргызстан KG 42 

Люксембург LU 2 

Нидерланд 

Нидерланды 

NL 17 

Польша PL 1 

Румыния RO 1 

Россия Федерациясы 

Российская Федерация 

RU 3 

Сингапур SG 1 

ТүркияТурция TR 9 

Улуу Британия 

Великобритания 

GB 39 

Финляндия FI 1 

Франция FR 8 

Швеция SE 3 

Швейцария CH 12 

Япония JP 16 

Баардыгы: 

Всего: 

 433 
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2.3 Өнөр жай үлгүлөрү 

2000-жылы өнөр жай үлгүлөрүнүн коргоо 

документтерине 9 өтүнмө түшкөн, анын ичинен 

5 өтүнмө чет өлкөлүк өтүнүүчүлөрдөн, 4 

өтүнмө улуттук өтүнүүчүлөрдөн түшкөн. 

2.3.1-таблицада жана 2.3.1- диаграммада 

1999-2000-жылы өнөр жай үлгүлөрүнө түшкөн 

өтүнмөлөр жөнүндө маалыматтар келтирилген. 

2.3 Промышленные образцы 

В 2000 г. на выдачу охранного 

документа на промышленный образец 

поступило 9 заявок, из них 5 - от иностранных 

заявителей, 4 - национальных. 

В таблице 2.3.1 и диаграмме 2.3.1 

приведены данные о поступлении заявок на 

промышленные образцы в 1999- 2000 гг.

 
2.3.1-таблица 

Таблица 2.3.1 

 

2.3.1-диаграмма 

Диаграмма 2.3.1 

 

 

Көрсөткүчтүн аталышы 

Наименование показателя 

Жылдар 

            Годы 

1999 2000 ' 

Баардык өтүнмөлөрдүн саны: 

Количество заявок, всего: 

14 9 

анын ичинен: 1 5 

из них: 

улуттук өтүнүүчүлөрдөн  

от национальных заявителей 

  

чет өлкөлүк өтүнүүчүлөрдөн  

от иностранных заявителей 

13 4 

 



 

24 

Өнөр жай үлгүлөрүнүн коргоо 

документтерине 1995-жылдан 2000-жылга чейин 

берилген өтүнмөлөр боюнча өтүнүүчүлөрдүн 

кайсыл өлкөгө тиешелүү экендиктери жөнүндө 

маалыматтар 2.3.2- таблицада келтирилген. 

В таблице 2.3.2 приводятся данные о 

поступивших заявках на выдачу охранных 

документов на промышленные образцы за 

период с 1995 по 2000 гг. по странам 

принадлежности заявителей.

 
2.3.2-таблица 

Таблица 2.3.2 

 
Мамлекеттик реестрде 2000-жылы 

баардыгы болуп 12 өнөр жай үлгүлөрү катталган, 

алардын ичинде патенттер - 4, алдын ала 

патенттер - 8. 

2000-жылдын 1-январына карата баардыгы 

болуп 58 өнөр жай үлгүлөрү катталган, алардын 

ичинде патенттер - 31, алдын ала патенттер - 27. 

2.3.3-таблицада жана 2.3.2- диаграммада 

2000-жылы Мамлекеттик реестрде катталган 

өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтар 

келтирилген. 

В 2000 г. в Государственном реестре всего 

было зарегистрировано 12 промышленных 

образцов, из них: патентов - 4, предварительных 

патентов - 8. 

Всего на 1 января 2001 года 

зарегистрировано 58 промышленных образцов, 

из них: патентов - 31, предварительных патентов 

- 27. 

В таблице 2.3.3 и диаграмме 2.3.2 

приведены сведения о зарегистрированных в 

2000 г. промышленных образцах. 

 

Өлкөлөр 

Страны 

Өлкөнүн 

коду 

Код страны 

Жылдар 

Годы 

Баардыгы 

Всего 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

АКШ  

США 

US 1 5 2 3 7 
- 

18 

Германия DE 
- - - - - 

1 1 

Италия IT 
- - - - - 

I 1 

Корея Республикасы 

Республика Корея 

KR 
- - 

1 6 4 
- 

11 

Кыргызстан KG 6 2 9 2 1 5 25 

Лихтенштейн LI 
- - 

1 
- - - 

1 

Нидерланд  

Нидерланды 

NL 
- - 

1 
- - - 

1 

Россия Федерациясы 

Российская Федерация 

RU 
- - - 

1 
- - 

1 

Түркия  

Турция 

TR 
- - - - 

2 
- 

2 

Улуу Британия 

Великобритания 

GB 
- - 

1 1 
- - 

2 

Франция FR 
- - 

1 
- - - 

1 

Финляндия FI 
- - 

1 
- - - 

1 

Эстония EE 
- - - - - 

2 2 

Баардыгы: 

Всего: 

 7 7 17 13 14 9 67 
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2.3.3-таблица Таблица 2.3.3
 

 
2.3.2-диаграмма 

Диаграмма 2.3.2 

 
Мамлекеттик реестрге киргизилген өнөр 

жай үлгүлөрүнүн өлкөлөр боюнча 

бөлүштүрүлүшү 2.3.4-таблицада 

келтирилген. 

Распределение занесенных в 

Государственный реестр промышленных 

образцов по странам приведено в таблице 2.3 4. 

2.3.4-таблица 

Таблица 2.3.4

 

 

 Көрсөткүчтүн аталышы 

Наименование показателя 

2000 

Баардык өнөр жай үлгүлөрүнүн саны: 12 

Количество промышленных образцов, всего:  

алардын ичинен:  

из них:  

патенттер 4 

патентов  

алдын ала патенттер 8 

предварительных патентов  

 

 

 
Өлкөлөр 

Страны 

Өлкөнүн 

коду 

Код 

страны 

Патенттердин саны 

Количество 

патентов 

Алдын ала патенттердин 

саны 

Количество 

предварительных патентов 

Баардыгы 

Всего 

АКШ 

США 

US 2 
- 

2 

Италия IT  1 1 

Корея Республикасы 

Республика Корея 

KR  4 4 

Кыргызстан KG  1 
- 

Лихтенштейн LI 1 
- 

1 

Нидерланд 

Нидерланды 

NL 1 
- 

1 

Түркия 

Турция 

TR 
- 

2 2 

Баардыгы: 

Всего: 

 4 8 12 
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Кыргызпатентке 2000-жылы пайдалуу 

моделдерге 5 өтүнмө түшкөн. Баардык өтүнмөлөр 

улуттук өтүнүүчүлөрдөн түшкөн. 

2000-жылы пайдалуу моделдерге түшкөн өтүнмөлөр 

жөнүндө маалыматтар 2.4.1, 2.4.2-таблицаларда жана 

2.4.1- диаграммада келтирилген. 

 

В 2000 г. в Кыргызпатент было подано 5 

заявок на полезные модели. Все - от национальных 

заявителей. 

Сведения о поступивших заявках на полезные 

модели за 2000 г. приведены в таблицах 2.4.1, 2.4.2 и 

диаграмме 2.4.1.

 
2.4.1-таблица  

Таблица 2.4.1 

 

2.4.2-таблица  

Таблица 2.4.2 

2.4 Пайдалуу моделдер 2.4 Полезные модели 

 

Көрсөткүчтүн аталышы 

Наименование показателя 

Жылдар Годы 

1999 2000 

Пайдалуу моделдерге берилген өтүнмөлөрдүн саны: 

Количество заявок на полезные модели, всего: 

8 5 

анын ичинде: 

в том числе: 

улуттук өтүнүүчүлөрдөн 

от национальных заявителей 

 

8 

 

5 

чет өлкөлүк өтүнүүчүлөрдөн 

от иностранных заявителей 

- - 

ЭПКнын бөлүмдөрү 

Разделы МПК 

Өтүнмөлөрдүн 

саны 

Кол-во заявок 

Үлүшү % 

Менен 

Доля в % 

А Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу 

Удовлетворение жизненных потребностей человека 

1 20 

В Ар кандай технологиялык процесстер 

Различные технологические процессы 

- - 

С Химия; металлургия 
- - 

D Текстиль; кагаз 

Текстиль; бумага 

- - 

Е Курулуш; тоо-кен иштери 

Строительство; горное дело 

2 40 

F Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймылдаткычтар жана 

насостор; курал-жарак жана ок-дары; жардыруу иштери 

Механика; освещение; отопление; двигатели и насосы; 

оружие и боеприпасы; взрывные работы 

1 20 

G Физика 1 20 

Н Электр кубаты  

Электричество 

- - 

Баардыгы: Всего: 5 100.0 
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2.4,1-диаграмма 

Диаграмма 2.4.1

 

 
Пайдалуу моделдерге өтүнмөлөрдүн түшүшүнүн 

динамикасы жөнүндө маалыматтар 2.4.3-таблицада жана 

2.4.2- диаграммада келтирилген 

Сведения о динамике поступлений 

заявок на полезные модели приведены в 

таблице 2.4.3 и диаграмме 2 4 2.

 
2.4.3-таблица 

Таблица 2.4.3 

 

 

40 % 

 

 

Көрсөткүчтүн 

аталышы  

Наименование 

Жылдар 

Годы 

Баардыгы 

Всего 

показателя 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  

Өтүнмөлөрдүн жалпы саны, 

Количество заявок, всего: 

5 9 8 13  10 8 5 58 

анын ичинде: 

в том числе: 

         

улуттук өтүнүүчүлөрдөн 

от национальных заявителей 

5 6 8 13  10 8 5 55 

чет өлкөлүк өтүнүүчүлөрдөн 

от иностранных заявителей 

- 

3 
- - 

 
- - - 

3 
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2.4.2-диаграмма 

Диаграмма 2.4.2 

улуттук өтүнүүчүлөрдөн  

от национальных заявителей 

чет өлкөлүк өтүнүүчүлөрдөн 

от иностранных заявителей

1994  1995 1996 1997  1998  1999  2000

 
2000-жылы Мамлекеттик реестрде 4 

пайдалуу модель катталган. 2001-жылдын 

1-январына карата баардык катталганы - 36. 

2.4.4-таблицада Мамлекеттик реестрде 

ЭПКнын класстары боюнча катталган пайдалуу 

моделдердин бөлүштүрүлүшү жөнүндө 

маалыматтар келтирилген. 

В 2000 г. в Государственном реестре было 

зарегистрировано 4 полезные модели. Всего на 1 

января 2001 г. зарегистрировано - 36 полезных 

моделей. 

В таблице 2.4.4 приведены данные о 

распределении зарегистрированных полезных 

моделях по классам МП К.  

 

 

 

2.4.4-таблица 

Таблица 2.4.4 

ЭПКнын бөлүмдөрү 

Разделы МПК 

Саны 

Количество 

А I 

Е 1 

F 2 



 

29 

2.5 Фирмалык аталыштар 

Кыргызпатент фирмалык аталыштарды 

2000-жылдын 13-июнунан тартып каттай 

баштаган. 

Фирмалык аталыштарга түшкөн 

өтүнмөлөр жөнүндө маалыматтар 2.5.1- 

таблицада келтирилген. 

2.5 Фирменные наименования 

Регистрацию фирменных наименований 

Кыргызпатент начал с 13.06.2000 г. 

Сведения о поступивших заявках на 

фирменные наименования приведены  

в таблице 2.5.1.

 
2.5.1-таблица  

Таблица 2.5.1 

 
 

Фирмалык аталыштарды каттоого берилген 

өтүнмөлөрдүн ишканалардын типтери боюнча 

бөлүштүрүлүшү 2.5.2- таблицада жана 

2.5.1-диаграммада келтирилген. 

 

Распределение заявок на регистрацию 

фирменных наименований по типам 

предприятий приведено в таблице 2.5.2 и 

диаграмме 2.5.1.

 
2.5.2-таблица Таблица 2.5.2 

Көрсөткүчтөрдүн аталыштары  

Наименование показателя 2000 

Фирмалык аталыштарга берилген өтүнмөлөрдүн жалпы саны: 31 

Количество заявок на фирменные наименования, всего:  

анын ичинде:  

в том числе:  

улуттук өтүнүүчүлөрдөн 31 

от национальных заявителей  

чет өлкөлүк өтүнүүчүлөрдөн 
- 

от иностранных заявителей  

 

Көрсөткүчтөрдүн аталыштары 

Наименевание показателя 

2000 

Фирмалык аталыштарга берилген өтүнмөлөрдүн жалпы саны: 

Количество заявок на фирменные наименования, всего: 

31 

анын ичинде: 

в том числе: 

чакан ишканалар (< 50 жумушчуга) 

малые предприятия (< 50 работников) 

 

 

20 

ишканалар (> 50 жумушчуга) 

предприятия (> 50 работников) 

11 
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2.5.1-диаграмма 

Диаграмма 2.5.1 

 
2.6 Селекциялык жетишкендиктер 

2000-жылы селекциялык 

жетишкендиктерге коргоо документтерин 

алууга 4 өтүнмө түшкөн. 

Селекциялык жетишкендиктерге 

өтүнмөлөрдүн түшүшүнүн динамикасы 

2.6.1-таблицада жана 2.6.1- диаграммада 

келтирилген. 

2.6 Селекционные достижения 

В 2000 г. на получение охранного 

документа на селекционные достижения 

поступило 4 заявки. 

Динамика поступлений заявок на 

селекционные достижения приведена в 

таблице 2.6.1 и диаграмме 2.6.1.  

 
2.6.1-таблица 

Таблица 2.6.1 
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Көрсөткүчтөрдүн аталыштары 

Наименование показателя 

Жылдар 

Годы 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Өтүнмөлөрдүн жалпы саны: 1 8 4 15 2 4 

Количество заявок, всего:       

анын ичинде:       

в том числе:       

өсүмдүктөрдүн жаңы сортторуна 
- - 

2 15 2 4 

на новые сорта растений       

жаныбарлардын тукумдарына 1 8 2 
- - - 

на породы животных       



 

3 1  

2.6.1-диаграмма 

Диаграмма 2.6.1 

 
 

 

 

 

Кыргыз Республикасы 2000-жылдын 

26-июнунан бери өсүмдүктөрдүн жаңы 

сортторун коргоо боюнча Эл аралык кошундун 

(УПОВ) катышуучусу болуп эсептелет. 

 

 

 

 

С 26 июня 2000 г. Кыргызская 

Республика является участницей 

Международного союза по охране новых 

сортов растений (УПОВ). 
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БСУнун ТРИ ПС Макулдашуусуна ылайык иш-чараларды ишке ашыруу боюнча 

ИМДУнун эгидасы астындагы улуттук семинар. 

Апрель, Бишкек 

Национальный семинар под эгидой ВОИС по осуществлению 

мер в соответствии с Соглашением ТРИПС ВТО. 

Апрель, Бишкек 
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Кыргыз Республикасынын Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча 

эл аралык конвенцияга (УПОВ) кошулгандыгы  

жөнүндө ратификациялык грамотаны тапшыруу. 

Май, Женева 

Вручение ратификационной грамоты о присоединении 

Кыргызской Республики к Международной конвенции 

по охране новых сортов растений (УПОВ). 

Май, Женева 
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Патенттик укук жөнүндө келишимге (PLT) кол коюу. 

Июнь, Женева 

Подписание Договора о патентном праве (PLT). 

Июнь, Женева
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"Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти коргоо системасы" 

региондук семинары. 

Июнь, Каракол 

Региональный семинар "Система охраны интеллектуальной собственности 

В Кыргызской Республике. 

Июнь, Каракол 
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ЕАПУнун Административдик Кеңешинин 10-жыйналышы, 

Ноябрь, Москва 

10-е заседание Административного Совета ЕАПО, 

Ноябрь, Москва 
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Интеллектуалдык менчик укуктарын бузууларга каршы бажы чек ара 

чаралары боюнча бажы кызматтары үчүн ИМДУнун эгидасы астындагы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук семинары. 

Ноябрь-декабрь, Бишкек 

Национальный семинар Кыргызской Республики под эгидой ВОИС 

для таможенных служб по пограничным мерам в отношении прав 

интеллектуальной собственности. 

Ноябрь-декабрь, Бишкек
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3. Келишимдерди каттоо жана 

экспертизалоо 

Өнөр жай менчик объектилеринин 

келишимдерин каттоого 2000-жыл үчүн 94 

өтүнмө түшкөн. 

2000-жылы өнөр жай менчик 

объектилеринин 100 келишимине экспертиза 

жүргүзүү жана каттоо жүзөгө ашырылган, 

анын ичинде: 

лицензиялык келишимдерге — 5 (ойлоп 

табууга - 1, товардык белгилерге - 4); 

ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө 

келишимдерге - 95 (ойлоп табууларга - 2, 

товардык белгилерге - 93). 

Каттоодон өткөн 5 лицензиялык 

келишимдин ичинен: 

• өзгөчө лицензия берүү менен то-

вардык белгилерди пайдаланууга укуктарды 

өткөрүп берүү жөнүндө кыргыз жана 

нидерланд юридикалык өнөктөрүнүн ор- 

тосунда 1 келишим; 

• өзгөчө эмес лицензия берүү менен 

ойлоп табууларды пайдаланууга укуктарды 

өткөрүп берүү жөнүндө кыргыз жеке 

өнөктөрүнүн ортосунда 1 келишим; 

• өзгөчө эмес лицензия берүү менен 

товардык белгилерди пайдаланууга 

укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө өзбек жана 

англис юридикалык өнөктөрүнүн ортосунда 1 

келишим; 

• өзгөчө эмес лицензия берүү менен 

товардык белгилерди пайдаланууга укук-

тарды өткөрүп берүү жөнүндө кыргыз жана 

америкалык юридикалык өнөктөрүнүн 

ортосунда 1 келишим; 

• өзгөчө эмес лицензия берүү менен 

товардык белгилерди пайдаланууга 

укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө кыргыз 

жана түрк юридикалык өнөктөрүнүн 

ортосунда 1 келишим түзүлгөн. 

Укуктарды ыктыярдуу өткөрүп берүү 

боюнча 95 келишимдин ичинен: 

• өтүнмө боюнча ойлоп табууларга 

укуктарды ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө 

россиялык жана канадалык юридикалык 

өнөктөрдүн ортосунда 2 келишим; 

• товардык белгилерге укуктарды 

ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө кыргыз 

жана чет өлкөлүк юридикалык өнөктөрдүн 

ортосунда 2 келишим; 

3. Экспертиза и регистрация договоров 

За 2000 г. поступило 94 заявки на 
регистрацию договоров объектов промышленной 
собственности. 

В 2000 г. осуществлена экспертиза и 
регистрация 100 договоров на объекты 
промышленной собственности, в том числе: 

5 лицензионных договоров (изобретений - 
1, товарных знаков - 4); 

95 договоров об уступке (изобретений - 2, 
товарных знаков - 93). 

Из 5 зарегистрированных лицензионных 
договоров было заключено: 

• 1 договор между кыргызским и 
нидерландским юридическими партнерами о 
передаче прав на использование товарного знака 
с предоставлением исключительной лицензии; 

• 1 - между кыргызскими физическими 
партнерами о передаче прав на использование 
изобретения с предоставлением 
неисключительной лицензии; 

• 1 - между узбекским и английским 
юридическими партнерами о передаче прав на 
использование товарных знаков с 
предоставлением неисключительной лицензии; 

• 1 - между кыргызским и американским 
юридическими партнерами о передаче прав на 
использование товарных знаков с 
предоставлением неисключительной лицензии; 

• 1 - между кыргызским и турецким 
юридическими партнерами о передаче прав на 
использование товарного знака с 
предоставлением неисключительной лицензии. 

Из 95 договоров по уступке прав было 
заключено: 

• 2 договора между российским 
физическим и канадским юридическими 
партнерами об уступке прав на изобретение по 
заявке; 

• 2 - между кыргызским и иностранным 
юридическими партнерами об уступке прав на 
товарные знаки; 

• 91 - между иностранными 
юридическими партнерами об уступке прав на 
товарные знаки. 

За 2000 г. было зарегистрировано 126 
лицензионных соглашений на право 
использования объектов авторского права и 
смежных прав. 

Пополняется база данных зарегист-  
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• товардык белгилерге укуктарды 

ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө чет 

өлкөлүк юридикалык өнөктөрдүн орто- 

сундагы 91 келишим түзүлгөн. 

Автордук укук менен чектеш 

укуктардын объектилерин пайдалануу 

укуктарына 2000-жыл үчүн 126 лицензиялык 

келишим катталган. 

Катталган келишимдердин маалыматтар 

базасы толукталып турат. 

Лицензиялык келишимдерди толтуруу 

боюнча, интеллектуалдык менчик 

объектилерине укуктарды өткөрүп берүүнүн 

шарттары жөнүндө консультациялар 

өткөрүлүп турду. 

Кыргызпатенттин 1995-2000- 

жылдардагы ушул чөйрөдөгү ишмердиги 

3.1-таблицада көрсөтүлгөн. 

рированных договоров. 
Проводились консультации по 

оформлению лицензионных договоров, а также 
об условиях на передачу прав объектов ИС. 

Деятельность Кыргызпатента в данной 

сфере за 1995-2000 гг. отражена в таблице 3.1. 

3.1-таблица 
Таблица 3.1 

Көрсөткүчтүн аталышы 

Наименование показателя 

Жылдар 

Годы 

Баардыгы 

Всего н ; 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Келишимдерди каттоого берилген 

өтүнмөлөрдүн жалпы саны 

Количество заявок на регистрацию 

договоров 

6 33 66 87 83 94 369 

Катталган келишимдердин жалпы саны 

Количество зарегистрированных 

договоров 

4 30 62 82 68 100 346 
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4. Патенттик-маалыматтык ишмердик 

Редакциялык-басма бөлүмү компьютердик 

полиграфия бөлүмү менен биргелешип 2000-жылы 

төмөндөгүлөрдү басып чыгарды: 

1. "Интеллектуалдык менчик" расмий 

бюллетени №№ 1, 2, 3, 4, 2000-ж.; 

2. "Кыргызпатенттин кабарлары: 

интеллектуалдык менчиктин маселелери" журналы № 

2, 1999-ж. (орусча варианты), № 2, 1999-ж. (кыргызча 

варианты), № 1, 2000-ж. (орусча варианты); 

3. Буклеттер: 

• МПТК; 

• "Конгресс женщин Кыргызской 

Республики"; 

4. Брошюралар: 

• "Правовая охрана фирменных на-

именований"; 

• " Правовая охрана промышленных 

образцов"; 

• "Фирмалык аталыштар" № 1, 2, 3, 2000-ж. 

(орус жана кыргыз тилинде); 

5. Кыргыз Республикасынын 

нормативдик-укуктук актылар жыйнагы "Патентное 

законодательство" (толукталып экинчи басылышы); 

6. "Селекциялык жетишкендиктерди укуктук 

коргоо" курсу боюнча усулдук колдонмо (орус 

тилинде); 

7. "Методические указания по составлению 

лицензионного договора на использование объектов 

промышленной собственности"; 

8. 1999-жылдын жылдык отчету; 

9. Нумерационные, именные и сис-

тематические указатели свидетельств Кыргызской 

Республики на товарные знаки и знаки обслуживания, 

1995-1999- жылдар үчүн. 

Андан сырткары, 11230 даана ар түрдүү ички 

ведомстволук бланктар жана статистикалык 

отчеттуулуктун бланктары, Улуттук семинарлар үчүн 

программалар, чакыруу баракчалары жана 

блокноттор, Кыргызпатенттин телефондорунун 

тизмеси ж.б. материалдар чыгарылды. 

"Кыргыз Республикасынын патенттери" 

CD-ROM оптикалык дискасы чыгарылды. 

4. Патентно-информационная 

деятельность 

Редакционно-издательским отделом 

совместно с отделом компьютерной 

полиграфии в 2000 г. изданы: 

1. Официальный бюллетень 

"Интеллектуалдык менчик" № 1, 2, 3, 4  

за 2000 г.; 

2. Журнал "Вестник Кыргызпатента: 

вопросы интеллектуальной собственности", 

№ 2, 1999 г. (русский и кыргызский 

варианты), № 1, 2000 г. (русский и 

кыргызский варианты); 

3. Буклеты: 

• "ГПТБ"; 

• "Конгресс женщин Кыргызской 

Республики". 

4. Брошюры: 

• "Правовая охрана фирменных 

наименований"; 

• "Правовая охрана промышленных 

образцов"; 

• "Фирмалык аталыштар" №№ 1, 2, 3 за 

2000 г. (на русском и кыргызском языках). 

5. Сборник нормативных правовых 

актов Кыргызской Республики "Патентное 

законодательство" (издание второе с 

дополнениями); 

6. Учебное методическое пособие по 

курсу "Правовая охрана селекционных 

достижений"; 

7. Методические указания по 

составлению лицензионных договоров на 

использование объектов интеллектуальной 

собственности. 

8. Годовой отчет за 1999 г. 

9. Нумерационные, именные и 

систематические указатели свидетельств 

Кыргызской Республики на товарные знаки и 

знаки обслуживания за 1995- 1999 гг. 

Кроме того, были изданы различные 

внутриведомственные бланки и бланки 

статистической отчетности в количестве 

11230 шт., программы, пригласительные и 

блокноты для Национальных семинаров, 

список телефонов Кыргызпатента и др. 

материалы. 

Выпущен оптический диск CD- ROM 

"Патенты Кыргызской Республики". 

  



 

 

5. Авторлор менен укук ээлеринин мүлктүк 

укуктарын жамааттык башкаруу 

Автордук укуктар менен чектеш укуктарды 

коргоо тармагында Авторлор менен укук ээлеринин 

мүлктүк укуктарын жамааттык башкаруу борбору 

тарабынан 2000-жылы төмөндөгүдөй иштер 

аткарылды. 

Автордук укуктардын объектилерин каттоого 

94 өтүнмө, чектеш укуктардын обьектилерин 

каттоого 7 өтүнмо түшкөн. 93 автор жана 979 чыгарма 

катталган. Мүлктүк укуктарды жамааттык 

башкарууга ыйгарым укук берүү жөнүндө авторлор 

менен 93 келишим түзүлдү. 

ЭЭМге 9 программа жана 2 маалымат базалары 

катталды. 

Автордук жана чектеш укуктардын 

обьектилерин ар турдуу категориядагы 

пайдалануучулар менен инспектордук бөлүм 

2000-жылы 81 лицензиялык келишим түзгөн. 

Автордук жана чектеш укуктарды 

пайдалануучулардан борбор регионалдык 

инспекторлор менен биргелешип жыйнаган автордук 

сый акылардын суммасы 2000-жылы 279051 сом 55 

тыйьгнды түздү. 

2000-жылы инспектордук бөлүм тарабынан 

автордук сый акыларды төлөөдөн баш тарткан 

концерттин 4 уюштуруучусуна материал даярдалып, 

сотко өткөрүлдү. 

Аудио-видеопродукцияларга изилдөө жана 

экспертиза жүргүзүү автордук укук менен чектеш 

укуктардын объектилерин изилдөө жана эксперттөө 

бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүзөгө 

ашырылат. 

Укук коргоо органдарынын кызматкерлери 

менен биргелешип өткөрүлгөн рейддин жүрүшүндө 

баардыгын алганда 151 видеокассета, 521 

аудиокассета, 66 компакг-дискалар алынып коюлган. 

Кыргызпатенттин эксперттери алынып коюлган 

продукциялардын контрафактуулугуна изилдөө 

жүргүзгөн. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту 

ар бир укук бузуучуга беш айлык минималдык эмгек 

акы өлчөмүндө айып салуу, алынып коюлган 

контрафакт аудио жана видеопродукцияларды 

конфискациялоо жана жок кылуу түрүндөгү 

административдик жаза берүү жөнүндө токтом 

чыгарды. 

Түндүк региону боюнча оперативдүү бажыкана 

тарабынан аудиокассеталардын партиясы (3500 

даана) кармалган. Аудио- видеокассеталар 

изилденгендиги жөнүндө тиркелген справкалары 

менен бажыканага кайтарылды. 

5. Коллективное управление 

имущественными правами авторов и 

правообладателей 

За 2000 г. в области охраны авторских 

прав и смежных прав Центром коллективного 

управления имущественными правами 

авторов и правообладателей (ЦКУИП) была 

проведена следующая работа. 

Поступило 94 заявки на регистрацию 

объектов авторского права и 7 - на 

регистрацию объектов смежных прав. 

Зарегистрировано 93 автора и 979 

произведений. Заключено 93 договора с 

авторами о передаче полномочий на 

коллективное управление имущественными 

правами. 

Зарегистрировано 9 программ на ЭВМ и 

2 - на базы данных. 

За 2000 г. инспекторским отделом было 

заключено 81 лицензионное соглашение с 

различными категориями пользователей 

объектов авторского и смежных прав. 

Сумма авторского вознаграждения, 

собранная Центром совместно с 

региональными инспекторами с 

пользователей авторского и смежных прав, за 

2000 г. составила 279051 сомов 55 тыйынов. 

Инспекторским отделом в 2000 г. были 

подготовлены и переданы в суд материалы на 

4 организатора концертов, отказавшихся от 

выплаты авторского гонорара. 

Проведение исследований и экспертизы 

аудио и видеопродукции осуществляется 

сотрудниками отдела исследований и 

экспертизы объектов авторского и смежных 

прав. 

В ходе рейда совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов изъята 151 

видеокассета, 521 аудиокассета, 66 компакт- 

дисков. Экспертами Кыргызпатента 

проведено исследование изъятой продукции 

на предмет контрафактности. Районным 

судом Ленинского района Бишкека вынесено 

постановление о наложении 

административных взысканий в виде штрафа 

в размере пяти минимальных месячных 

заработных плат на каждого нарушителя, а 

также конфискации и уничтожении изъятой 

контрафактной аудио- и видеопродукции. 

Оперативной таможней по Северному 

региону была задержана партия аудиокассет 

(3500 шт.). Аудио- и видеопродукция с 

приложенными справками об исследовании 

возвращена в таможню. 
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6. Кыргызпатентке караштуу 

ведомстволук уюмдардын ишмердуулугу 

6.1 Мамлекеттик патенттик- техникалык 

китепкана (МПТК) 

МПТК 2000-жылы өз ишмердигин 

Кыргызпатент тарабынан бекитилген иш 

пландарына ылайык жана китепканага жүктөлгөн 

милдеттердин негизинде жүзөгө ашырды. 

Мамлекеттик патенттик фондуну, 

нормативдик-техникалык документтердин 

фондусун, илимий жана маалыматтык 

басылмалардын фондусун максаттуу багытта жана 

системалуу комплектөө жыл бою жүргүзүлдү. 

МПТКнын фондусун сандык толуктоо жөнүндө 

маалыматтар 6.1- таблицада келтирилген: 

6. Деятельность подведомственных 

организаций 

6.1 Государственная патентно- 

техническая библиотека (ГПТБ) 

В 2000 г. ГПТБ осуществляла свою 

деятельность в соответствии с 

утвержденным планом работы и на 

основании закрепленных за библиотекой 

функций. 

В течение года велось 

целенаправленное и системное 

комплектование государственного 

патентного фонда, фонда 

нормативно-технической документации, 

фонда научных и информационных изданий. 

В таблице 6.1 приведены данные о 

количественном пополнении фонда ГПТБ. 
6.1-таблица 

Таблица 6.1 

 

 

Баардык жаңы түшкөн басылмалар жөнүндө 

маалыматтар маалымдагыч-издее аппаратына 

(МИА) киргизилип турду. Ага жыл бою 36404 

маалымат, анын ичинде китепкананын 

электрондук каталогуна - 1387 маалымат 

киргизилген. 

МПТКнын фондусунан жыл ичинде 34620 

окуучу пайдаланган. Алардын суроо-талаптары 

боюнча 1103370 нуска адабияттар менен 

документтер берилген. 

6.2-таблицада тейлөө комплексинин 

көрсөткүчтөрү боюнча окуучулардын санынын 

жана китеп берүүнүн 1999-жыл менен 

салыштырмалуу өсүшүнүн динамикасы жөнүндө 

маалыматтар келтирилген. 

 

Сведения на все новые поступления 

вводились в справочно-поисковый аппарат 

(СПА). За год введено 36404 сведений, в т.ч. 

1387 - в электронный каталог библиотеки. 

В течение года фондами ГПТБ 

пользовалось 34620 читателей. По их 

запросам выдано 1103370 экз. литературы и 

документации. 

В таблице 6.2 приведены данные о 

динамике роста количества читателей и 

книговыдачи по сравнению с 1999 г

Патенттик адаби Нормативдик-    

яттар жана доку техникалык доку  Мезгилдуу ба CD- 

менттер менттер Китептер сылмалар дискалар 

(нускасы) (нускасы) (нускасы) (нускасы) (нускасы) 

Патентная Нормативно- Книги Периодиче CD-диски 

литература и техническая доку (экз.) ские издания (экз.) 

документация ментация  (экз.)  

(экз.) (экз.)    

19667 1278 1508 1705 70 



 

 

 

Китепканадан 37 ЖОЖдор менен 

техникумдардын студенттери жана 

окутуучулары, колледждердин, лицейлердин, 

мектептер менен гимназиялардын окуучулары; 

министрликтердин жана ведомстволордун 

мамлекеттик кызмат адамдары, акционердик 

коомдордун, фирмалардын, компаниялардын, 

жоопкерчилиги чектелген коомдордун, жеке 

ишканалардын адистери ж.б. пайдаланышат. 

Окуучуларды маалымдагыч-маалыматтык 

тейлөө тематикалык маалыматтарды берүү 

(9950), патенттик жана нормативдик-техникалык 

документтер менен иштөөнүн ар кандай 

аспектилери боюнча консультация берүү (30854), 

колдонуудагы документтер боюнча, ИМдин 

маселелери боюнча жазуу жүзүндө 

маалыматтарды берүү (864) аркылуу ишке 

ашырылган. 

Өлкөнүн жашоосундагы белгилүү 

даталарга карата жана ишканалардын 

суроо-талаптары боюнча 215 тематикалык 

көрсөтмө уюштурулуп өткөрүлдү, тематикалык 

349 документ даярдалды, 93 патенттик издөө 

жүргүзүлдү, анын ичинде Россия өнөр жай 

үлгүлөрү боюнча - 2, жана патенттердин 

статистикалык-укуктук жактан жарактуулугу 

боюнча 1 жекече издөө, 46 жамаат талап этилген 

тематика боюнча келишим боюнча жыл бою 

маалымат алып турду. 

Отчеттук жылда кыргыз басылмаларынын 

материалдары боюнча: "Приоритеты 

 

Библиотекой пользуются студенты и 

преподаватели 37 вузов и техникумов; 

учащиеся колледжей, лицеев, школ и гимназий; 

госслужащие министерств и ведомств, 

специалисты АО, фирм, компаний, ОсОО, ЧП и 

т.д. 

Справочно-информационное 

обслуживание читателей осуществлялось 

посредством выдачи тематических справок 

(9950), консультаций по различным аспектам 

работы с патентной и нормативно-технической 

документацией, патентной классификации 

(30854), письменных тематических справок по 

действующей документации, по вопросам ИС 

(864). 

К знаменательным датам в жизни страны 

и по запросам предприятий организовано и 

проведено 215 тематических выставок, 

подготовлено 349 тематических подборок 

документов, проведено 93 патентных поиска, в 

т.ч. 2 - по промышленным образцам России и 1 - 

именной поиск по правовому статусу действия 

патентов, по договорам 46 коллективов в 

течение года получали информацию по 

заявленной тематике. 

В отчетном году изданы следующие 

реферативные сборники по материалам 

кыргызской печати: "Приоритеты эко-

номической политики КР", "Фондовый рынок и 

ценные бумаги КР", "Формирование и развитие 

предпринимательства в КР", "Кредиты и 

кредитные союзы в КР", "Современное 

состояние сельского хозяйства КР". 

  

Кардарлар- 

дын аталышы 

Наименование 

потребителя 

Патенттик 

белуктердун 

белумдеру 

Отделы патентного 

подразделения 

Китеп-журнал 

фондусунун 

белумдеру Отделы 

книжно- 

журнального фонда 

Нормативдик- 

техникалык до-

кументтер белуму 

Отдел норматив-

но-технической 

документации 

Филиал 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

окуучулар 

читатели 

1686 1812 13020 23657 2453 ЗОН 5447 6140 

китеп беруу 

книговыдача 

241300 250000 476858 517009 124886 179279 149830 156936 
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экономической политики КР", "Фондовый 

рынок и ценные бумаги КР", "Формирование и 

развитие предпринимательства в КР", "Кредиты 

и кредитные союзы в КР", "Современное 

состояние сельского хозяйства КР" аттуу 

реферативдик жыйнактар басылып чыкты. 

Патенттик бөлүмдүн залында 

"Кыргызстанда интеллектуалдык менчик үчүнчү 

миң жылдыктын алдында" аттуу туруктуу 

көргөзмөсү уюштурулган. 

Кыргызпатент менен Мамфондунун 

иш-чараларынын планы боюнча: "XXI 

кылымдын интеллектуалдары", "Тоолуу 

Кыргызстандын илимий жетишкендиктери", 

"Бажы иши жана ИМ", "Кыргызстандын илими 

жана техникасы үчүнчү миң жылдыктын 

алдында" аттуу тематикалык көргөзмөлөр 

өткөрүлдү. 

2000-жылы "Сорос-Кыргызстан" 

фондусунун грантына жаңы бизнесмен жана 

ишкер болгондор үчүн микросактагычтарда 

(носителдерде) документтерди сканирлөөчү, 

нормативдик-техникалык документтердин 

МБсына чыгууну камсыз кылуучу Экспо-борбор 

уюштурулду. 

Фондунун экинчи гранты китепкананын 

Интернетке кошулушуна жана тейлөөнүн 

З-бөлүмүндө анын ресурстарынан жыл бою 

бекер пайдаланууга мүмкүндүк берди. 

2000-жылы китепкананын 

китепканалык-маалыматтык процесстерин 

компьютерлештирүү негизги 3 багыт боюнча 

улантылды: 

• китепканачылардын жана 

пайдалануучулардын автоматташтырылган 

жумушчу орундарын түзүү; 

• МБларды, электрондук басылмаларды 

түзүү жана сатып алуу; 

• пайдалануучулардын илимий, билим 

алуу жана өндүрүштүк суроо-талаптарын 

аткарууда жаңы маалыматтык технологияларды 

пайдалануу. 

В читальном зале Патентного 

подразделения организована постоянная 

выставка "Интеллектуальная собственность в 

Кыргызстане на пороге 3000-летия". 

По плану мероприятий Кыргызпатента и 

Госфонда проведены тематические выставки: 

"Интеллектуалы XXI века", "Научные 

достижения горного Кыргызстана", 

"Таможенное дело и ИС", "Наука и техника 

Кыргызстана на пороге 3000-летия". 

В 2000 г. на грант фонда "Сорос- 

Кыргызстан" организован Экспо-центр для 

начинающих бизнесменов и 

предпринимателей, который выполняет 

сканирование документов на микроносителях, 

осуществляет доступ к БД 

нормативно-технической документации. 

Второй грант фонда позволил библиотеке 

подключиться к Интернет и в течение года 

бесплатно пользоваться его ресурсами в 3-х 

отделах обслуживания. 

В 2000 году продолжалась компью-

теризация библиотечно-информационных 

процессов библиотеки по 3 основным 

направлениям: 

• создание автоматизированных 

рабочих мест библиотекарей и пользователей; 

• создание и приобретение БД, 

электронных изданий; 

• использование новых 

информационных технологий в выполнении 

научных, образовательных и производственных 

запросов пользователей. 
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6.2 Интеллектуалдык менчиктин 

Мамлекеттик фондусу 

ИМдин Мамфондусунун ойлоп 

табуучулукка мамлекеттик өбөлгө түзүү, 

авторлордун, студенттердин, окуучулардын 

чыгармачылыгынын өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү, 

артыкчылыктуу багыттар боюнча инновациялык 

долбоорлорду колдоо жөнүндө Жобосуна 

ылайык ИМдин Мамфондусу тарабынан: 

• Кыргызпатенттин 1999-жыл үчүн 

расмий бюллетендери боюнча статистикалык 

маалыматтарды талдоо; 

• Кыргызпатенттин 1995-1999- 

жылдардагы расмий бюллетендери боюнча 

патенттик маалыматтарды талдоо; 

• маркетингдик изилдөө иштери 

аткарылды. 

Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн 

жыйынтыгында Кыргызстандын өндүрүүчулөрү 

- ишканалары тарабынан пайдаланылышы 

мүмкүн болгон өнөр жай менчик объектилери 

(0МО) өзүнчө бөлүнүп алынды. 

1999-жыл үчүн ведомстволук 

статистикалык отчеттуулуктун 

жыйынтыктарына 4-НТ формасы боюнча талдоо 

жүргүзүлдү. ӨМОну КРдин ишканаларында 

пайдалануу боюнча аналитикалык отчет 

түзүлдү. 

Ата мекендик өнөр жай менчик 

объектилеринин мониторинги ай сайын 

жүргүзүлүп турду (маалыматтар 

жыйынтыктоочу отчетко киргизилди). 

Артыкчылыктуу багыттар боюнча 6 

инновациялык долбоорго финансылык колдоо 

көрсөтүлдү. 

Кыргызстандын калкынын ойлоп 

табуучулук жана чыгармачылык ишмердүүлүгүн 

активдештирүү үчүн Ойлоп табуучулар 

коомунун регионалдык бөлүмдөрүн түзүү үчүн 

маалыматтык, консультациялык жана 

методикалык иштер жүргүзүлүп турду. 

Евразиялык патенттер боюнча 

артыкчылыктуу багыттар үчүн патенттик 

изилдөөлөр өткөрүлдү жана өнөр жайдын 

тармактары боюнча аннотацияланган 

тематикалык кабарлар түзүлду жана ӨМОлор 

тандалып алынып, тиешелуу министрликтерге 

аларды пайдаланууга сунуш кылуу үчүн 

даярдалды. 

Ылайыктуу өндүрүштөрдө келечекте 

пайдаланууга сунуш кылуу үчүн тандалып 

6.2 Государственный фонд ИС 

Согласно Положению Госфонда ИС о 

государственном стимулировании 

изобретательской деятельности, содействии 

развитию творчества авторов, студентов, 

учащихся и поддержке инновационных 

проектов по приоритетным направлениям, им 

была проделана следующая работа: 

• анализ статистической информации 

по официальным бюллетеням Кыргызпатента 

за 1999 г.; 

• анализ патентной информации по 

официальным бюллетеням Кыргызпатента за 

период 1995-1999 гг.; 

• маркетинговые исследования. 

В результате проведенных исследований 

были выделены объекты промышленной 

собственности (ОПС), которые могут быть 

использованы предприятиями- 

производителями Кыргызстана. 

Проведен анализ результатов 

ведомственной статистической отчетности по 

форме 4-НТ за 1999 г., составлен 

аналитический отчет по использованию ОПС 

на предприятиях КР. 

Ежемесячно проводился мониторинг 

отечественных ОПС (данные сведены в 

итоговый отчет). 

Оказана финансовая поддержка шести 

инновационным проектам по приоритетным 

направлениям. 

Для активизации изобретательской и 

творческой деятельности населения 

Кыргызстана проводились информационные, 

консультационные и методические работы для 

создания региональных отделов Общества 

изобретателей. 

По приоритетным направлениям 

проведены патентные исследования по 

Евразийским патентам и составлены 

аннотированные тематические обзоры по 

отраслям промышленности, отобраны и 

подготовлены для предложения к 

использованию ОПС в соответствующие 

министерства.Проведены маркетинговые 

исследования и составлены технико- 

экономические обоснования по 5 изобретениям 

патентовладельцев Кыргызской Республики, 

отобранных для рекомендации 
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алынган Кыргыз Республикасынын патент 

ээлеринин 5 ойлоп табуулары боюнча 

маркетингдик изилдөө өткөрүлүп, 

техникалык-экономикалык негиздеме түзүлдү. 

ИМдин Мамфондусу менен жаштардын 

чыгармачылыгынын жана ишкердигинин 

Республикалык борбору (ЖЧИРБ) тарабынан 

кышкы мектеп каникулунун күндөрүндө 

2000-жылы 1-10-январда Ош, Жалал-Абад, 

Нарын, Токмок, Кара-Балта шаарларында "XXI 

кылымдын интеллектуалдары" аттуу облустук 

сынактар өткөрүлдү. 

Февраль айында ЖЧИРБде өткөрүлгөн 

кемемоделизми боюнча Республикалык сынак 

өткөрүүгө катышты. Сынакка 40тан ашык 

окуучулар, кемемоделизми боюнча ийримдин 6 

жетекчиси, ошондой эле техникалык 

ийримдердин катышуучулары өздөрүнүн 

иштерин коюшту. 

Окуучулардын жана ийримдердин 

жетекчилеринин ойлоп табуу жана техникалык 

чыгармачылык тармагындагы мыкты 

эмгектерине Республикалык сынак өткөрүлдү. 

Ага республиканын 100дөн ашык окуучулары 

жана ийримдердин жетекчилери катышышты. 

Билим берүү, илим жана маданият 

министрлиги (БИММ) менен биргелешип, 

"Жаштардын жана билимдин жылына" арналган 

10 номинация боюнча "Ала-Тоо студенттик 

жазы-2000" фестиваль-сынагы даярдалып, 

өткөрүлдү. 

БИММдин алдындагы илим жана жаңы 

технологиялар боюнча Башкы башкармалыгы 

менен биргелешип студенттердин жана 

жаштардын арасында мыкты илимий иштерге, 

иштеп чыгууларга жана идеяларга 

Республикалык сынак өткөрүлдү. 

Балдар менен жаштардын чыгармачылык 

жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү 

максатында "Дүйнөнүн балдарына - Манас 

жөнүндө" программасынын чегинде "Жаш 

таланттар-2000" фестивалын өткөрүүдө 

"Мээрим" Эл аралык кайрымдуулук фондусу 

(ЭКФ) менен кызматташуу жолго коюлду. 

"Эл аралык тоо жылын өткөрүүнү даярдоо 

боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук 

программасын ишке ашыруу боюнча 

иш-чаралардын планына" ылайык БИММ менен 

биргелешип, "Илим жана илим сыйымдуу тоо 

технологиялары"  

к перспективному использованию в 

соответствующих производствах. 

В дни зимних школьных каникул - 1-10 

января 2000 г. Госфондом ИС и 

Республиканским центром творчества и 

предпринимательства молодежи были 

проведены областные конкурсы "Интел-

лектуалы XXI века" в городах Ош, 

Джалал-Абад, Нарын, Токмок, Кара-Балта. 

Приняли участие в проведении 

Республиканского конкурса по 

судомоделизму, который проводился в 

РЦТПМ в феврале месяце. На конкурс 

представили свои работы более 40 учащихся и 

6 руководителей кружков по судомоделизму, а 

также участники технических кружков. 

Проведен Республиканский конкурс на 

лучшие работы в области изобретательства и 

технического творчества учащихся и 

руководителей кружков. В нем приняли 

участие свыше 100 учащихся и руководителей 

кружков республики. 

Совместно с МОНиК был подготовлен и 

проведен фестиваль-конкурс "Студенческая 

весна Ала-Тоо 2000" по 10-ти номинациям, 

посвященный "Году молодежи и образования". 

Совместно с Главным управлением по 

науке и новым технологиям при МОНиК 

проведен Республиканский конкурс на лучшие 

научные работы, разработки и идеи среди 

студентов и молодежи. 

В целях содействия развитию 

творческих способностей детей и молодежи 

налажено сотрудничество с Международным 

благотворительным фондом "Мээрим" в 

проведении фестиваля "Юные таланты 2000" в 

рамках программы "Детям мира - о Манасе". 

В соответствии с "Планом мероприятий 

по реализации Национальной программы по 

подготовке проведения Международного года 

гор КР" совместно с МОНиК проведена 

научная конференция "Наука и наукоемкие 

горные технологии" и выставка "Научные 

достижения горного Кыргызстана". 

Во исполнение постановления 

Правительства КР № 116 от 2 марта 2000 г. "О 

реализации Указа Президента КР "Об 

объявлении 2000 г. Годом молодежи и 

образования" проведены конкурсы: 

"Таланты-2000" - совместно с Институтом 
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иимий конференциясы жана "Тоолуу 

Кыргызстандын илимий жетишкендиктери 

көргөзмөсү өткөрүлдү. 

"2000-жылды жаштар жана билим жылы 

деп жарыялоо жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Президентинин Указын ишке 

ашыруу жөнүндө" КР Өкмөтүнүн 2000-жылдын 

2-мартындагы № 116- токтомун аткаруу боюнча 

Б.Бейшеналиева атындагы искусство институту 

менен биргелешип, "Талант-2000"; Улуттук 

консерватория менен биргелешип, Улуттук 

консерваториянын студенттеринин арасында 

"Милленниум" сынактары өткөрүлдү. 

"Саамалык" адабий альманахы чыгарылды. 

Китепке жаш авторлордун чыгармалары кирген. 

искусств им. Б.Бейшеналиевой; "Милленниум" 

- совместно с Национальной консерваторией 

среди студентов Национальной консерватории. 

Издан литературный альманах "Саамалык". В 

сборник вошли произведения молодых авторов. 
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6.3 Окуу-изилдөө борбору 

Окуу-изилдөө борборунун (ОИБдин) 
илимий бөлүмдөрү интеллектуалдык менчик 
тармагында актуалдуу маселелер боюнча 
илимий-изилдөө иштерин жүргүзөт. 

ОИБдин ЖОЖдор аралык кафедрасы 
интеллектуалдык менчик тармагында 
квалификацияны жогорулатуу курстарынын 
угуучулары үчүн билим берүү ишмердүүлүгүн 
төмөндөгүдөй дисциплиналар боюнча: 

• "Интеллектуалдык менчикти укуктук 
коргоо"; 

• "Интеллектуалдык менчик 
объектилерине укуктарды өткөрүп берүү"; 

• "Патенттик маалыматтар"; 
• "Интеллектуалдык менчик 

объектилерин патенттик экспертизалоо"; 
• "Интеллектуалдык менчиктин эко- 

номикасы жана маркетинги" боюнча улан- тат. 
"Интеллектуалдык менчиктин" курсу 

боюнча сабак берүү ишмердүүлүгүнө Кыргыз 
Республикасынын 23 ЖОЖдору менен келишим 
түзүлгөн. Кафедра окутуп жаткан студенттердин 
саны 3000ден ашык. 

ЖОЖдор аралык кафедранын астында 
Билим, илим жана маданият министрлигинин 
03.02.2000-жылдагы № 02-10/240- чечиминин 
негизинде төмөндөгү адистиктер боюнча 
аспирантура ачылган: 

05.03.10 "Социалдык жана экономикалык 
системалардагы башкаруу" 

12.00.03 "Граждандык укук, үй-бүлө укугу, 
граждандык процесс, эл аралык жекече укук" 

12.00.13 "Социалдык жана экономикалык 
системалардагы башкаруу (юридикалык 
аспектилер)" 

Аспирантурада 10 аспирант окуйт. 
Отчеттук мөөнөттүн ичинде кафедра 

тарабынан төмөндөгүдөй нормативдик 
документтер иштелип чыгып, Кыргызпатенттин 
коллегиясы тарабынан бекитилди: 

• Кыргыз Республикасы боюнча 
интеллектуалдык менчик тармагында илимий 
кадрларды даярдоо жөнүндө Кыргызпатенттин 
алдындагы ЖОЖдор аралык "Интеллектуалдык 
менчик" кафедрасынын жобосу; 

• Кыргызпатенттин алдындагы ЖОЖдор 
аралык "Интеллектуалдык менчик" 
кафедрасынын аспирантурасына кирүүнүн 
тартиби; 

• Кыргызпатенттин алдындагы ЖОЖдор 
аралык "Интеллектуалдык менчик" 
кафедрасынын аспирантурасына өтүүчүлөр үчүн 
программа; 

"Промышленная собственность" окуу 

китеби. 

6.3 Учебно-исследовательский центр 

Научные отделы учебно- 
исследовательского центра (УИЦ) проводят 
научно-исследовательскую работу по 
актуальным вопросам в области ИС. 

Межвузовская кафедра УИЦ продолжает 
свою образовательную деятельность для 
слушателей курсов повышения квалификации 
в сфере ИС по следующим дисциплинам: 

• Правовая охрана интеллектуальной 
собственности; 

• Передача прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 

• Патентная информация; 
• Патентная экспертиза объектов 

интеллектуальной собственности; 
• Экономика и маркетинг 

интеллектуальной собственности; 
С 23-мя вузами Кыргызской Республики 

заключен договор на преподавание курса 
"Интеллектуальная собственность". 
Количество обучаемых кафедрой студентов 
превышает 3000 человек. 

При межвузовской кафедре на основании 
решения Министерства образования, науки и 
культуры № 02-10/240 от 03.02.2000 г. открыта 
аспирантура по следующим специальностям: 

05.03.10 "Управление в социальных и 
экономических системах"; 

12.00.03 "Гражданское право, семейное 
право, гражданский процесс, международное 
частное право"; 

12.00.13 "Управление в социальных и 
экономических системах (юридические 
аспекты)". 

В аспирантуре обучается 10 человек. 
За отчетный период кафедрой 

разработаны и утверждены коллегией 
Кыргызпатента следующие нормативные 
документы: 

• Положение межвузовской кафедры 
"Интеллектуальная собственность" при 
Кыргызпатенте о подготовке научных кадров в 
области ИС по Кыргызской Республике; 

• Порядок поступления в аспирантуру 
межвузовской кафедры "Интеллектуальная 
собственность" при Кыргызпатенте; 

• Программа для поступающих в 
аспирантуру межвузовской кафедры 
"Интеллектуальная собственность" при 
Кыргызпатенте; 

Учебное пособие "Промышленная 

собственность".  



 

49 

Кыргызпатент 2000-жылы эл аралык 

кызматташуу боюнча иштерди мурда түзүлгөн 

мамлекеттер аралык жана ведомстволор аралык 

макулдашуулардын чегинде ишке ашырды. 

2000-жылы Эл аралык кызматташуунун 

чегинде ИМДУнун эгидасы астында 

Кыргызпатент эки семинар уюштуруп, өткөрдү: 

2000-жылы 18-19-апрелде Бишкек 

шаарында ТРИПС макулдашуусуна ылайык иш 

чараларды ишке ашыруу боюнча ИМДУнун 

эгидасы астында Кыргыз Республикасынын 

Улуттук семинарын; 

2000-жылы 30-ноябрь - 1-декабрда Бишкек 

шаарында бажы кызматтары үчүн 

интеллектуалдык менчик укуктарын бузууларга 

каршы бажы чек ара чаралары боюнча 

ИМДУнун эгидасындагы улуттук семинарын. 

ИМДУнун жана ЕПВнын (Европалык 

патенттик ведомство) чакыруулары боюнча 

ведомствонун көптөгөн кызматкерлери 

консультация алуу жана тажрыйба үйрөнүү 

максатында эл аралык семинарлардын иштерине 

катышышты. 

Кыргызпатент Эл аралык уюмдар менен, 

атап айтсак ИМДУ, ЕПВ менен, ошондой эле 

КМШ өлкөлөрүнүн чет өлкөлүк патенттик 

ведомстволору менен кызматташуусун улантты. 

Кыргызпатент патенттик маалыматтарды 

алмашууга, "Интеллектуалдык менчик" расмий 

бюллетенин жөнөтүүгө өтө зор көңүл бурат, ал 

40тан ашык чет өлкөлүк патенттик 

ведомстволорго жөнөтүлөт. Бүгүнкү күндө 

патенттик маалыматтарды алмашуу боюнча эки 

тараптуу макулдашууларды түзүү боюнча 

активдүү иштер жүргүзүлүп жатат. 

В 2000 г. Кыргызпатент продолжал 

международное сотрудничество в рамках ранее 

заключенных Межправительственных и 

Межведомственных соглашений. 

В рамках международного 

сотрудничества в 2000 г. Кыргызпатент под 

эгидой ВОИС организовал и провел 2 семинара: 

национальный семинар по 

осуществлению мер в соответствии с 

Соглашением ТРИПС (18-19 апреля 2000 г., 

Бишкек); 

национальный семинар для таможенных 

служб по пограничным мерам в отношении 

нарушений прав интеллектуальной 

собственности (30.11 - 01.12.2000 г., Бишкек). 

По приглашению ВОИС и ЕПВ многие 

сотрудники ведомства с целью получения 

консультаций и изучения опыта приняли 

участие в работе международных семинаров. 

Кыргызпатент продолжает 

сотрудничество с Международными 

организациями, в частности, ВОИС и ЕПВ, а 

также зарубежными патентными ведомствами 

стран СНГ. 

Огромное внимание Кыргызпатент 

уделяет обмену патентной информацией, 

рассылке официального бюллетеня 

"Интеллектуалдык менчик" в более чем 40 

зарубежных патентных ведомств. В настоящее 

время ведется активная работа по заключению 

двусторонних соглашений по обмену 

патентной информацией. 

7. Эл аралык кызматташуу 7. Международное сотрудничество 
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