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КИРИШ СӨЗ 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы 2007-жыл ичинде ага жүктөлгөн 

милдеттерди аткаруу менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жоболорун, Кыргыз 

Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин, Мамлекеттик 

программаларды, ошондой эле интеллектуалдык менчик тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты 

мындан ары өнүктүрүү боюнча максаттуу багытталган иш жүргүздү. 

«Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн структурасы жөнүндө» 

Мыйзамынын жоболорун ишке ашыруу боюнча уюштуруу чаралары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Президентинин 2007-жылдын 16-мартындагы № 96-Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттиги Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик патент кызматы болуп кайра түзүлдү. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик патент кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентинин жогоруда аталган 

чечимине ченемдик укуктук актыларды ылайык келтирүү боюнча иш жүргүзүлдү. 

Интеллектуалдык менчик объектилерине укуктук коргоо берүү боюнча келип түшкөн өтүнмө- 

лөрдү экспертизалоо жүзөгө ашырылды. 

Мындан тышкары, эл аралык ченемдерди жана укуктук шарттарга ылайыктуу практиканы эсепке 

алуу менен интеллектуалдык менчик тармагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жакшыртуу 

боюнча иш жүргүзүлдү. 

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ), Европалык патенттик уюм (ЕПУ), 

Евразиялык патенттик уюм (ЕАПУ), Авторлор менен композиторлор коомунун эл аралык конфедерациясы 

(CISAC), КМШ өлкөлөрү жана алыскы чет өлкөлөрдүн патенттик ведомстволору менен эл аралык 

кызматташтыкты жана эл аралык байланыштарды чыңдоо боюнча иш жүргүзүү улантылды. 

Ойлоп табуучулардын, окумуштуулардын, авторлордун, маданият жана искусство ишмер- 

леринин чыгармачылыгына өбөлгө түзүү боюнча иш-чаралар өткөрүлдү. 

Негизинен 2007-жылдагы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын иши 

натыйжалуу болду. 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын жана ведомствого караштуу 

уюмдардын иштеринин конкреттүү жыйынтыктары менен Сиздер ушул журналдын бетгеринен тааныша 

аласыздар. 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору 

Н. Т. Турганбаев 
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1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК СИСТЕМАСЫН ЖАКШЫРТУУ 

«Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн структурасы жөнүндө» 
Мыйзамынын жоболорун ишке ашыруу боюнча уюштуруу чаралары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 2007-жылдын 16-мартындагы № 96-Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекетгик агентгаги Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик патент кызматы болуп кайра түзүлдү, бул аткаруу бийлигинин башка органдарына дагы 
тиешелүү болду. Өлкөнүн жетекчилигинин бул чечими ведомствого кыйла жогорку статусту бергендигин 
белгилөө керек. 

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгын жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз Респуб-
ликасынын Өкмөтү тарабынан төмөндөгүдөй чечимдер кабыл алынды: 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 17-августундагы № 340 «Кыргыз Респуб-
ликасынын Мамлекетгик патент кызматынын маселелери» токтому менен Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик патент кызматы жөнүндө Жобо жана аны башкаруу схемасы бекитилди. 

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2007-жылдын 24-ноябрындагы № 491-буйругу 
менен Кыргыз Республикасынын Мамлекетгик патент кызматынын штатгык саны жана Борбордук 
аппаратгын структурасы бекитилди; 

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2007-жылдын 3-сентябрындагы № 312-буйругу 
менен Өнөр жай менчигин коргоо боюнча эл аралык кеңешке жана Евразиялык патенттик уюмдун 
административдик кеңешине Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү дайындалды; 

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2007-жылдын 28-сентябрындагы № 421-буй-
ругу менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын коллегия мүчөлөрү бекитилди. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жогоруда аталган чечимдерине ылайык төмөндөгү ве-
домстволук ченемдик укукгук акгылар кайра бекитилди: 

- Кыргыз Республикасынын Мамлекетгик патент кызматынын Коллегиясы жонүндө Жобо; 
- Апелляциялык кеңеш жөнүндо Жобо; 
- Кыргыз Республикасынын Мамлекетгик патент кызматына караштуу Интеллектуалдык менчиктин 

мамлекеттик фонду жөнүндө Жобо; 
- Кыргыз Республикасынын Мамлекетгик патент кызматына караштуу Авторлор кеңеши жөнүндө 

Жобо; 
- Кыргыз Республикасынын Мамлекетгик патент кызматына караштуу Ойлоп табуучулар кеңеши 

жөнүндө Жобо; 
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына караштуу Чектеш укуктар ээлеринин 

кеңеши жөнүндө Жобо; 
- Кыргыз Республикасынын Мамлекетгик патент кызматынын Илимий-техникалык кеңеши 

жонүндө Жобо; 
- Кыргыз Республикасынын Мамлекетгик патент кызматынын структуралык бөлүмдөрү жөнүндө 

Жобо; 
- Кыргыз Республикасынын Мамлекетгик патент кызматынын ички эмгек тартиби; 
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын системасында документтер менен 

иштөөнүн регламента; 
- Кыргыз Республикасынын Мамлекетгик патент кызматынын кызматкерлеринин кызматгык 

инструкциясы. 
Жогоруда аталгандар бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Мамлекетгик патент кызматынын 

толук көломдө иш алып баруусуна мүмкүндүк берүүчү ченемдик укуктук актылардын бүтүндөй пакетинин 
бар экендигин көрсөтөт. 

II. МАМЛЕКЕТТИК ПРОГРАММАЛАРДЫ 
ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУГА КАТЫШУУ 

Отчеттук мезгил ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы төмөндөгү 
мамлекеттик программаларды жүзөгө ашырууга катышты: 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 5-декабрындагы токтому менен 
бекитилген 2000-2010-жылдар аралыгында КРнын интеллектуалдык менчик системасын өнүктүрүүнүн 
«Интеллект» мамлекеттик программасы; 
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- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 14-апрелиндеги № 173-Жарлыгы 
менен бекитилген 2006-2008-жылдарга «Кыргызстан жаштары» улуттук программасы; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 14-августундагы № 431-токтому менен 
бекитилген 2010-жылга чейин Кыргызстандын балдарынын укуктарын жүзөгө ашыруу боюнча 
мамлекеттик программасы; 

- 2007-2010-жылдарга өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы. 
Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы 2006-жылдын 28-

сентябрындагы Кыргыз Республикасынын Президенти К. Бакиевдин Кыргыз Республикасынын элине 
кайрылуусунда аныкталган иш-чаралардын Планын жүзөгө ашырууга катышты. 

III. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ТАРМАГЫНДА КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫН ЖАКШЫРТУУ 

Колдонулуп жаткан укуктук база эл аралык ченемдерди жана укуктук шарттарга ылайыктуу 
практиканы эсепке алуу менен дайыма жакшыртылып турууну талап кылат. Ушуга байланыштуу 
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө жактыруу үчүн жана андан ары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине карап чыгууга 
алып чыгуу үчүн бир катар мыйзам долбоорлору иштелип чыкты жана киргизилди, алардын ичинен 
2007-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 3 мыйзам долбоору кабыл алынды: 

- «Кыргыз Республикасынын «Жашыруун ойлоп табуулар жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 22-мартындагы Мыйзамы; 

- «Салтгуу билимдерди коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 31-июлундагы 
№ 116-Мыйзамы; 

- «Кыргыз Республикасынын «Интегралдык микросхемалардын топологияларын укуктук коргоо 
жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндо» Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 
31-июлундагы№ 127-Мыйзамы. 

Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан «Автордук укук жана чектеш 
укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмү жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 22-июлундагы № 488-токтомуна өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 17-августундагы 
№ 339-токтому кабыл алынды. 

Андан тышкары Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы тарабынан 
даярдалып жана бекитилди: 

- Өнөр жай үлгүсүнө Кыргыз Республикасынын патентинин аракеттенүү мөөнөтүн узартуу эре-
желери; 

- Пайдалуу моделге Кыргыз Республикасынын патентинин аракеттенүү мөөнөтүн узартуу эре-
желери; 

- Фармацевтикага тиешелүү ойлоп табууларга Кыргыз Республикасынын патентинин 
аракеттенүү мөонөтүн узартуу эрежелери; 

- Жашыруун ойлоп табууга Кыргыз Республикасынын патентен берүүгө өтүнмөнү берүү, карап 
чыгуу жана жашыруундаштыруу эрежелери; 

- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына караштуу Апелляциялык кеңешке 
каршылыктарды берүүнүн жана аларды карап чыгуунун эрежелери. 

Төмөндөгү долбоорлор министрликтерде макулдашууда турат: 
- «Кыргыз Республикасынын Кылмыш Кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын; 
- «Кыргыз Республикасындагы белгилүү фирмалык аталыштар жөнүндөгү Жобону бекитүү 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун; 
- «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Селекциялык жетишкендиктерди патенттегендиги үчүн 

алымдар жөнүндө Жобону бекитүү жөнүндө» 1999-жылдын 14-майындагы № 259-токтомуна өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун. 
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IV. ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫК 

Интеллектуалдык менчик тармагында эл арапык кызматташтыкты өнүктүрүү жана 
макулдашуулардын күчүнө кириши үчүн ички мамлекеттик жол-жоболорду жүргүзүү максаттарында 
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы тарабынан төмөндөгү иш-чаралар өткөрүлдү. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна төмөндөгү долбоорлор киргизилди: 
- «2006-жылдын 27-ноябрында Минск шаарында кол коюлган өнөр жай менчиги тармагында 

кызматташуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Беларусь Республикасынын 
Өкмөтүнүн ортосундагы Макулдашууну бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2007-жылдын 17-августунда кабыл алынган № 338-токтомунун; 

- "Кыргыз Республикасынын «2006-жылдын 28-мартында Сингапур шаарында кол коюлган 
Товардык белгилер боюнча мыйзамдар боюнча Сингапур келишимин ратификациялоо жөнүндө» 
Мыйзамынын долбоорун жактыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн долбоору; 

- «Женева шаарында 2003-жылдын 1-октябрында кабыл алынган ИМБДУну уюштуруучу 
Конвенцияга жана башкаруу иш-милдеттерин ИМБДУ аткарган башка келишимдерге ондоолорду 
ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун; 

- Жамааттык коопсуздук жонүндө Келишимди уюштуруунун алкагында аскердик-
экономикалык кызматташтыктын жүрүшүндө алынган жана пайдаланылган интеллектуалдык 
менчиктин натыйжаларына укуктарды өз-ара коргоо жөнүндөгү Макулдашууну ратификациялоо 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун; 

Эки тараптуу кызматташтыкты онүктүрүү максаттарында Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик патент кызматы тарабынан онер жай менчиги тармагында кызматташуу жөнүндө 
Түркиянын патент институту менен жана интеллектуалдык менчик тармагында кызматташуу жөнүндө 
Венгриянын патент ведомствосу менен ведомстволук макулдашууларды түзүү боюнча иш жүргүзүлдү. 

2007-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы ИМБДУ менен андан аркы 
кызматташтыкты жүзөгө ашырды. 

Чыгармачылык жана ойлоп табуучулук ишмердүүлүккө өбөлгө түзүүгө байланышкан 
ИМБДУнун программасынын алкагында чыгармачылыктагы ийгиликтери үчүн ИМБДУнун алтын 
медалдары тапшырылды: 

- Кыргыз Республикасынын Эл акыны Омор Султановго - адабият тармагындагы корүнүктүү 
жетишкендиктери үчүн. 

- Кыргыз Республикасынын Эл артисти Сардарбек Жумалиевге - музыкалык өнөр тарма-
гындагы көрүнүктүү жетишкендиктери үчүн. 

- Кыргыз Республикасынын Эл сүрөтчүсү Таалай Курмановго - өнөр тармагындагы көрүнүктүү 
жетишкендиктери үчүн. 

- Ойлоп табуучу, техн. ил. док., профессор Мамасаидов Махамаджанга - ойлоп табуучулук тар-
магындагы көрүнүктүү жетишкендиктери үчүн. 

Коомдун жыргалчылыгы үчүн селекцияны жана үрөнчүлүктү өнүктүрүү үчүн осүмдүктөрдүн 
жаңы сортгорун коргоого маани берүү менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы 
Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча Эл аралык Союз (UPOV) менен кызматташтыкты 
өнүктүрүүнү улантууда. 2007-жылдын 11-сентябрынан 14-сентябрына чейин Чолпоната шаарында 
Өсүмдүктөрдүн жацы сортторун коргоо боюнча Эл аралык Союз (UPOV) менен бирдикте Кыргыз 
Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы тарабынан өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо 
боюнча Батыш жана Орто Азия өлкөлөрүнүн 3-регионалдык семинары өткөрүлдү. 

2007-жылдын 24-сентябрынан 3-октябрына чейин Кыргыз Республикасынын делегациясы 
ИМБДУнун Генералдык ассамблеясынын 43-сессиясынын ишине катышты. Анын жүрүшүндо 
ИМБДУнун Генералдык директору Камил Идрис менен, ошондой эле ИМБДУнун структуралык 
бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен жолугушуулар болду, ИМБДУ менен Кыргыз Республикасынын 
кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү маселеси талкууланды. 
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Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору Н. Т. Турганбаевдин 
ВОИСтин Генералдык директору доктор Камил Идрис менен жолугушуусу 

Женева, июль, 2007 

2007-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын өкүлдөрү ИМБДУнун 
колдоосу астында өткөрүлгөн төмондөгү иш-чараларга катышты: 

2007-жылдын 29-январынан 3-февралына чейин Женева шаарында контрафактылык 
продукцияларга жана уурулукка карты күрөш боюнча Бүткүл дүйнолүк үчүнчү конгресс; 

2007-жылдын 3-12-июнунда Женева шаарында интеллектуалдык менчик, генетикалык ресурс-
тар, салттуу билимдер жана фольклор боюнча Өкмөттөр аралык комитеттин 11-сессиясы; 

2007-жылдын 18-26-февралында Женева шаарында ИМБДУнун күн тартиби боюнча убактылуу 
комитеттин Үчүнчү сессиясы; 

2007-жылдын 23-февралынан 2-мартына чейин Женевада, интеллектуалдык менчик жана 
коомчулукту маалыматташтыруу боюнча ИМБДУнун семинары; 

2007-жылдын 27-31-майы Баку «Азыркы этаптагы ИМ боюнча ведомстволордун ролу» аттуу 
регионалдык семинар; 

27-майдан 2-июнга чейин, Стамбулда, Лицензиялаштыруу боюнча семинар; 
2007-жылдын 24-28-июлу, Женевада, Интеллектуалдык менчикке укуктарды коргоо боюнча 

адистердин жолугушуусу. 
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын сунушу боюнча ойлоп 

табуучулуук ишмердүүлүгүндөгү жетишкендиктери үчүн ойлоп табуучу С. Абдраимовго ЕАПУнун 
В. И. Блинников атындагы «Ойлоп табуучулукка жана патент ишине кошкон салымы үчүн» аттуу 
Алтын медалы ыйгарылды. 
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ЕАГГУ менен кызматгашуу алкагында төмөндөгүлөргө катышуулар болду: 
- ЕАПУнун Административдик Кеңешинин 19-отурумуна (2007-жылдын 13-15-ноябры); 
- Административдик Кеңешинин бюджеттик жумушчу тобунун он экинчи отурумуна 

(2007-жылдын 18-19-сентябры). 
2007-жылга Евразиялык патентгик уюмдун ишмердүүлүк Программасына ылайык, «Евразиялык 

патентгик конвенциянын катышуучу-мамлекетгеринин адистеринин стажировкасы» бөлүмү боюнча 
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы тарабынан эки кызматкер алымдардын эсеп 
маселелери боюнча стажировкадан өтүштү. 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын кызматкери ЕАПУнун эсебинен 
Россия Мамлекеттик интеллектуалдык менчик институтунда окуудан отот. 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын өкүлдөрү CISACmbiH төмөндөгү иш-
чараларына катышты: 

- 2007-жылдын 10-14-сентябры, Музыка жаратуучулардын эл аралык кеңеши; 
- 2007-жылдын 14-18-ноябры, Борбордук жана Чыгыш Европа өлкөлөрү үчүн CISACmbiH жыл 

сайынкы семинары. 
Интеллеюуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери боюнча макулдашуу (ТРИПС) боюнча 

Кеңешке ТРИПСтин 63.2-жана 69-статьялары боюнча билдирүү даярдалды жана жөнөтүлдү. 
Патенттик ведомстволордун чакыруулары боюнча Кызматтын кызматкерлери алар тарабынан 

өткөрүлгөн иш-чараларга катышты. 
Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын өкүлдөрү 

Евразиялык экономикалык коомчулуктун, Жамаатгык коопсуздук жөнүндө келишимдин ж. б. алкагында 
откөрүлгөн отурумдарга катышты. 

V. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН КОРГОО 
ӨНӨР ЖАЙ МЕНЧИГИ ОБЪЕКТИЛЕРИН ЖАНА СЕЛЕКЦИЯЛЫК 

ЖЕТИШКЕНДИКТЕРДИ ЭКСПЕРТИЗАЛОО ЖАНА КАТТОО 

2007-жылы өнөр жай менчиги объектилерине жана селекциялык жетишкендиктерге 5710 
өтүнмө келип түштү: анын ичинен ойлоп табуулар - 158, пайдалуу моделдер -17, өнөр жай үлгүлөрү -
12, Гаага макулдашуусу боюнча - 243, товардык белгилер - 614, Мадрид макулдашуусу боюнча - 3931, 
Мадрид макулдашуусуна протокол боюнча - 589, фирмалык аталыштар - 63, рационализатордук 
сунуштар - 78, селекциялык жетишкендиктер - 5. 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

2007-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына ойлоп табууларга 158 
өтүнмө келип түштү, алардын ичинен 155 улуттук өтүнүүчүлордон жана 3 чет өлкөлүк өтүнмөлор 
(1 өтүнмо Россия Федерациясынан, 1 өтүнмо Казакстан Республикасынан жана 1 өтүнмө АКШдан). 

2006-2007-жылдарда ойлоп табууларды каттоого берилген өтүнмөлөрдүн саны 

Көрсөткүчтүн аталышы Жылдар 

2006 2007 

Бардык өтүнмөлөрдүн саны 127 158 

алардын ичинен: 

улуттук өтүнүүчүлөрдөн 126 155 

чет өлкөлүк өтүнүүчүлөрдөн 1 3 
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Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын милдетинен изилдөө жүргүзүү 

чыгарылгандыгына байланыштуу, азыркы убакта изилдөөнү Көз каранды эмес экспертизалоо акы төлөө негизинде 

жүргүзөт жана интеллектуалдык менчиктин ылайык келишин баалайт жана тастыктайт. 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮК 

2007-жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекетгик патент кызматына келишимдерди каттоо 

үчүн 65 өтүнмө түштү. 

Экспертизалоо жүргүзүлгөн жана 65 келишим катталган. 

Катталган келишимдердин ичинде: 

- өзгөчө лицензия берүү менен товардык белгилерди пайдаланууга 2 лицензиялык келишим; 

- жамааттык негизде мүлктүк укуктарын башкарууга ыйгарым укук берүү жөнүндө 3 лицензиялык 

келишим; 

- өзгөчө лицензия берүү менен товардык белгилерди пайдаланууга 2 лицензиялык келишим; 

- товардык белгилерди ыктыярдуу укук берүү жөнүндө 54 келишим. 

Лицензиялык келишимдер түзүлдү: 

- автордук жана чектеш укуктар обьектилерин пайдаланууга мүлктүк укуктарды ыктыярдуу өткөрүп 

берүү жөнүндө кыргыз жеке жана юридикалык өнөктөрдүн ортосунда - 3 келишим; 

- өзгөчө лицензия берүү менен товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү жөнүндө кыргыз жана чет 

өлкөлүк юридикалык өнөктөрдүн ортосунда - 2 келишим; 

- өзгөчө лицензия берүү менен товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү жөнүндө чет өлкөлүк 

юридикалык өнөктөрдүн ортосунда - 2 келишим; 

- өзгөчөлүксүз лицензия берүү менен товардык белгилерди пайдаланууга укук берүү жөнүндө чет 

өлкөлүк юридикалык өнөктөрдүн ортосунда - 3 келишим. 

Ыктыярдуу түрдө укук берүү жөнүндө 54 келишимдин ичинен: 

- товардык белгилерге ыктыярдуу түрдө укук берүү кыргыз юридикалык жактардын ортосунда 14 

келишим түзүлдү; 

- чет өлкөлүк юридикалык жактардын ортосунда 40 келишим түзүлдү; 

Товардык белгилерди пайдаланууга мурун каттоодон өткөн өзгөчө эмес лицензиялык келишим боюнча 

бир өзгөрүү катталган. 

Автордук укук жана чектеш укуктар обьектилерин пайдаланууга 63 лицензиялык келишим катталган, 

алардын ичинен: теле көрсөтүү - 3; соода борбору - 3; 

рингтон, реалтон, рингбэнктон түрүндө пайдаланууга - 6; 

кинотеатрлар, клубдар, эс алуу базалары - 3;  

механикалык жазуу - 1;  

кафелер, барлар, ресторандар - 47. 

Региондор боюнча катталган лицензиялык келишимдердин бөлүштүрүлүшү төмөнкүдөй:  

Бишкек ш. - 38, Чүй облусу -11, Ош ш. жана Ош облусу - 6, Талас облусу - 1, Нарын облусу - 7. 

VII. ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮ ШЫКТАНДЫРУУ 

2007-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын өтүнүчү боюнча ойлоп табуучу 

И. Бочкаревго «Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу» деген ардактуу наам ыйгарылган. 

2007-жылдын декабрында Ойлоп табуучулар Президиумунун, Авторлор Кеңешинин, ошондой эле Чектеш 

укуктар ээлеринин Кеңешинин отурумдары өткөрүлдү. 

 

 



 

Көрсөтүлгөн отурумдарда ойлоп табуучулук жана чыгармачылык ишмердүүлүктү шыктандыруу 

максатында төмөнкүдөй сыйлыкка авторлордун жана ойлоп табуучулардын кандидатураларын 

көрсөтүү жөнүндө чечим кабыл алынган: 

ИМДУнун Алтын медалын ыйгарууга: 

- ойлоп табуучу, Жумагулов Олжобай Жумакадыровичтин талапкерлиги - ойлоп табуучулук 

ишмердүүлүк жаатында көрүнүктүү жетишкендиктери үчүн; 

- Мамытов Миталиптин талапкерлиги - ойлоп табуучулук ишмердүүлүк жаатында көрүнүктүү 

жетишкендиктери үчүн; 

- Абылкасымова Майрамкандын талапкерлиги - адабият жаатында көрүнүктүү жетишкендик- 

тери үчүн; 

- Турапов Керим Ырсалиевичтин талапкерлиги - музыкалык искусство жаатында көрүнүктүү 

жетишкендиктери үчүн; 

В. И. Блинников атындагы ЕАПОнун Алтын медалын ыйгаруу үчүн - Бектуров Жапарбек 

Турсуналиевичтин талапкерлиги. 

"Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу" деген Ардак наамды ыйгаруу 

үчүн - Сулайманкулов Какин Сулайманкуловичтин талапкерлиги. 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы тарабынан ИМДУ, ЕАПВ жана Кыр- 

гыз Республикасынын Президентине караштуу Сыйлыктар боюнча комиссиясына жогоруда аталган 

талапкерлердин тийиштүү документтерин даярдоо жана жиберүү боюнча иш жүргүзүлдү. 

Отчеттук мезгилдин ичинде чыгармачылык ишмердүүлүктү шыктандыруу максатында 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы тарабынан төмөнкүдөй uш-чаралар 

өткөрүлдү: 

• "Алтын-Түйүн" Республикалык балдар инженердик-техникалык академиясы менен бирге 

"21-кылымдын интеллектуалдары"деген республикалык конкурс өткөрүлдү, буга республиканын 

бардык региондорунан 156 катышуучу, ошондой эле Россия жана Өзбекстандын өкүлдөрү катышышты. 

7 номинация боюнча төрт секцияда 160 иш көрсөтүлдү. 

• Кыргыз Республикасынын Улуттук консерваториясы менен бирге "Талантка таазим" аттуу 

жаш музыканттардын республикалык конкурсу өткөрүлдү; 

• Академик Т. Садыков атындагы Улуттук сүрөтчүлөр академиясы менен бирге жаш 

сүрөтчүлөрдүн көргөзмө-конкурсу өткөрүлдү, буга 79 сүрөтчү катышты, алар: живопись, скульптура, 

графика жана кооздук-колдонмо искусство номинациялары боюнча 173 чыгарма көрсөтүштү; 

• Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети менен бирге "Жаш таланттарды 

издейбиз" аттуу Кыргыз Республикасынын жаш акындар жана прозаиктеринин конкурсу өткөрүлдү. 

VIII. МААЛЫМАТ, БАСМА ЖАНА ОКУУ-ИЗИЛДӨӨ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ 

2007-жылы "Общественный рейтинг" газетасында интеллектуалдык менчиктин ар түрдүү 

маселелери боюнча рубрика жарыяланып турган. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент 

кызматынын кызматкерлери тарабынан интеллектуалдык менчик жаатындагы ар түрдүү маселелер 

боюнча 70 тен ашуун макалалар даярдалган жана жарыяланган. Көзөмөлдөлүүчү облустар боюнча 

ведомствонун ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын ММКларында жана 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын Web-сайтында жарыяланган. 

 

 



Төмөнкүдөй жол менен патенттик фондуну топтоо боюнча иш жүргүзүлгөн: 

- чет өлкөлүк патенттик ведомстволор менен өнөр жай менчик обьектилерин коргоо боюнча эки 

тараптуу алмашуу; 

- интеллектуалдык менчик объектилери боюнча китептерге жана мезгилдүү басылмаларга 

жазылуу; 

- китеп дүкөндөрүнө атайын адабияттарды заказ кылуу жана б.у.с. 

Отчеттук мезгилде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы тарабынан 

даярдалды жана чыгарылды: 

• «Интеллектуалдык менчик» расмий бюллетени (12 номуру); 

• «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын кабарлары: Интеллектуалдык 

менчиктин маселелери» журналы; 

• «Интеллект, чыгармачылык жана турмуш» журналы; 

• «Саамалык» адабияттык альманах; 

• «Ойлоп табуучулук жаатындагы эң мыкты иштер» Республикалык конкурстун лауреаттары» 

китепчеси; 

• «ИМДУнун Алтын Медалынын лауреаттары - Кыргызстандыктар» журналы; 

• Кыргызстанда катталган ата мекендик ойлоп табуучулардын каталогу (2004-2005 ж.); 

• «Кыргызстандын интеллектуалдык ресурстары - 2007» республикалык көргөзмөнүн каты- 

шуучуларынын каталогу; 

• «Айыл чарбасы» ойлоп табуулардын жана селекциялык жетишкендиктердин реферативдик 

жыйнагы; 

• «Отун-энергетикалык комплекс» аттуу ойлоп табуулардын реферативдик жыйнагы; 

2007-жыл үчүн ушул багыт боюнча ЖОЖдор аралык «Интеллектуалдык менчик» 

кафедрасынын окуу программалары боюнча 30 ЖОЖдордо билим берүү ишмердүүлүгү жүргүзүлдү, 

эки миңден ашуун студенттерге жана окуучуларга лекциялар окулду. 

Жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы тарабынан 

экономикалык жана укуктук предметтери менен катар Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана 

илим министрлигинин мамлекеттик билим берүү стандартына милдеттүү түрдөгү тартип катарында 

«Интеллектуалдык менчик укуктары», «Автордук укук жана чектеш укуктар» - интеллектуалдык мен- 

чиктин курсун киргизүү боюнча иш жүргүзүлдү. 

IX. ВЕДОМСТВОЛУК ТҮЗҮМДӨРҮ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИН МАМЛЕКЕТТИК ФОНДУСУНУН 

ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ ЖАНА ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮ ШЫКТАНДЫРУУ 

Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик фондусунун башкармалыгынын чечими менен 

авторлорго, ойлоп табуучуларга жана башка өтүнүүчүлөргө материалдык жардам көрсөтүлгөн: 

- авторлорго жана ойлоп табуучуларга - жалпы суммасы 25 000 сом болгон 10 бир жолу 

берилүүчү стипендиялар берилген; 

- республиканын ЖОЖдорунун эң мыкты студенттерине - ар бири 1000 сом өлчөмүндө 10 бир 

жолу берилүүчү стипендиялар берилген; 

- "Сейтек" Улуттук балдар жана өспүрүмдөр борборуна 2007-жылдын 18-24-июнунда Чолпон- 

Ата шаарында өткөрүлгөн "Чыгыш балдары достошот" аттуу IX Эл аралык фестивалын уюштуруу жана 

өткөрүү үчүн 15500 сом өлчөмүндө финансылык жардам көрсөтүлдү. 

- Ош, Жалалабад, Баткен облустарында балдар жана өспүрүмдөрдүн илимий-техникалык 

чыгармачылык ийримдерин уюштурууда жана өнүктүрүүдө көмөк көрсөтүлдү. 

 

 



Мындан тышкары, 706 882, 3 сом суммада 32 өтүнүүчүгө финансылык жардам көрсөтүлдү. 

2007-жылы 2006-жыл үчүн Евразия патенттик ведомствонун бюллетендери боюнча патенттик 

маалыматты талдоо жүргүзүлдү. 

2006-жыл үчүн «Интеллектуалдык менчик» расмий бюллетендерде жарыяланган «Патенттик маалыматты 

талдоо» отчету даярдалды. 

Чыгарууга төмөнкүдөй материалдар даярдалды: 

- «Айыл чарба» ойлоп табуулар жана селекциялык жетишкендиктер реферативдик жыйнагы;  

- «2006-жыл үчүн ИМдин Мамфондусунун ишмердүүлүгү» китепчеси; 

- «1993-2006-жыл үчүн ойлоп табуучулук жаатындагы эң мыкты иштер» Республикалык конкурсунун 

лауреаттары» китепчеси; 

- «Отун-энергетикалык комплекс» аттуу ойлоп табуулардын реферативдик жыйнагы; 

ЖОЖдор аралык «Интеллектуалдык менчик» кафедрасынын окуу программалары боюнча 26 

ЖОЖдордо, ошондой эле № 94 КТУда билим берүү ишмердүүлүгү жүргүзүлдү. 2 000ден ашуун студенттерге жана 

окуучуларга лекциялар окулду. 

Жыл ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы тарабынан экономикалык жана 

укуктук предметтери менен катар Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 

мамлекеттик билим берүү стандартына милдеттүү түрдөгү тартип катарында «Интеллектуалдык менчик 

укуктары», «Автордук укук жана чектеш укуктар», «Патент таануу» - интеллектуалдык менчик боюнча 

предметтерди киргизүү боюнча иштер жүргүзүлдү. Ушул маселенин оң чечилиши биздин республикадагы 

ишмердүүлүктүн ар түрдүү чөйрөсүндө интеллектуалдык менчиктин ролун жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. 

ЖОЖдор аралык кафедрада аспирантурада 28 аспирант жана 8 изденүүчү окуйт, анын ичинде 27 аспирант 

сырттан жана 1 күндүзгү түрүндө окуйт. 

МАМЛЕКЕТТИК ПАТЕНТТИК-ТЕХНИКАЛЫК КИТЕПКАНАНЫН 
ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ (МПТК) 

2007-жылы МПТК түзүлгөндүгүнүн 40 жылдыгын белгиледи. Юбилейлик жылда китепкананын бардык 

иш-чараларында төмөнкүдөй негизги багыттар боюнча китепкананын бөлүмдөрүнүн ишмердүүлүгүнүн 

калыптангандыгы, өнүккөндүгү жана жакшыргандыгы тууралуу материалдар көрсөтүлдү: 

- билим берүү, илим, ойлоп табуучулук жана инновациялык ишмердүүлүккө жардамга маалымат 

ресурстарын калыптандыруу жана уюштуруу; 

- китепкананын ишинин бардык процесстерине маалымат технологияларын киргизүү; 

- өлкөнүн бардык региондорундагы окурмандардын бардык категорияларынын маалыматтык 

сурамдарын тез аткаруу максаты менен маалыматтык тейлөө чөйрөсүн жакшыртуу жана кеңейтүү; 

- китепканалык-маалыматтык ишмердүүлүктү маалымдоо чөйрөсүндө китепканалар, эл аралык уюмдар 

жана фондулар менен кызматташуу. 

Жыл ичинде МПТК окурмандардын сурамы боюнча 1 742 505 нуска адабияттар жана документациялар 

менен камсыз кылды, ал эми китепкананын маалымат ресурстары жана тейлөө кызматы 61 430 окурмандарга 

көрсөтүлдү. 

2007-жылдын 31-декабрына карата МПТКнын фонду 16 118 591 адабияттардын жана документтердин 

нускасынан турат. 

Анын ичинде: 

- патенттик адабияттар жана документация - 15 432 153 нуска. 

- ченемдик-техникалык документация - 337 670 нуска. 

- илимий-техникалык адабияттар - 196 632 нуска. 

- мезгилдүү басылмалар - 146 753 нуска. 

- ИИИнин отчеттору - 1 534 нуска. 

- диссертациялардын авторефераттары - 1 279 нуска; 

 

 



 

- диссертациялар - 595 нуска; 

- депонирленген кол жазмалар - 1 975 нуска. 

Жыл ичинде 104 тематикалык көргөзмөлөр уюштурулуп, 8 212 маалымкаттар жана 7 222 кон- 

сультациялар аткарылган, өнөр жай менчигинин обьектилери боюнча 259 патенттик издөөлөр жана 200 

консультациялар жүргүзгөн, жергиликтүү басма материалдары боюнча 12 маалыматтык баяндамалар 

түзүлгөн, адистердин сурамы боюнча адабияттардан 700 тематикалык тандап алуу даярдалган. 

Китепкананын фондусун жаңыртуу жана толуктоо максаты менен 2007-жылы бюджеттик кара- 

жаттардын эсебинен жана акысыз 211 677 адабияттардын жана документациялардын нускалары алын- 

ган. 

2007-жыл үчүн китепкананын иштеген ишинин негизги көрсөткүчтөрү 

№ Китепканалык-маалыматтык тейлөө 2007-жыл үчүн план Пландын аткарылышы 

1 Окурмандарды тейлөө 61 260 61 430 

2 Адабияттар жана документациялар берилди 1 683 080 1 742 505 

3 Интернет ресурстарына сурамдар аткарылды 3 100 3 175 

4 Патенттик издөөлөр аткарылды 240 259 

5 Адабияттар жана документациялардын тематикалык 

көргөзмөлөрү уюштурулду 

101 104 

6 Адабияттардан жана документациялардан 

тематикалык тандап алуу аткарылды 

700 700 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ПАТЕНТ КЫЗМАТЫНЫН 
ИШИНИН НЕГИЗГИ НАТЫЙЖАЛАРЫ 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын ишинин негизги натыйжалары жана 

жыйынтыктары: 

- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу боюнча 

бардык зарыл ченемдик-укуктук актылар бекитилди; 

- 2007-жыл үчүн Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын негизги иш-чараларынын 

планы аткарылды; 

- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы катышуучу Мамлекеттик программалар 

боюнча негизги иш-чаралары аткарылды; 

- интеллектуалдык менчик жаатындагы ченемдик укуктук база жакшыртылды жана өрчүтүлдү. 

Отчеттук жылдын ичинде кабыл алынды: 

• «Жашырын ойлоп табуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү тууралуу» 2007-жылдын 22-мартындагы № 38 Кыргыз Республикасынын мыйзамы; 

 

 



• «Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө» 2007-жылдын 31-июлундагы № 116 Кыргыз Республикасынын 

мыйзамы; 

• «Интегралдык микросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндо» Кыргыз 

Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» 2007-жылдын 31-июлундагы № 127 Кыргыз 

Республикасынын мыйзамы; 

- Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМДУ), Европа патенттик ведомствосу (ЕПВ), 

Евразия патенттик уюму (ЕАПУ), Евразия патенттик ведомствосу (ЕАПВ), Авторлор менен композиторлордун 

коомдорунун эл аралык конфедерациясы менен эл аралык кызматташуу өнүгүүдө (CISAC); 

- КМШга мүчө-өлкөлөрдүн патенттик уюмдары менен өз ара пайдалуу кызматташуу улантылууда. 

- 2006-жылга салыштырмалуу отчеттук мезгилде өнөр жай менчик обьектилери жана селекциялык 

жетишкендиктер боюнча жалпы көрсөткүчтөрдүн (түшкөн өтүнмөлөрдүн саны) өсүшү белгиленди жана 16, 8%ды 

түздү. 

Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын аймагында 48 351ге жакын (кырк сегиз миң үч жүз элүү бир) 

өнөр жай менчик обьектилери жана селекциялык жетишкендиктер корголууда, анын ичинде 2409 - ойлоп табуулар 

жана 42582 - товардык белгилер. 

• Автордук укук жана чектеш укуктар жаатында автордук сый акы чогултуу көлөмүнүн өсүшү 46,42%ды 

түздү. 

2008-ЖЫЛ ҮЧҮН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 

МЕНЧИКТИ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН КЕЛЕЧЕГИ 

1. Интеллектуалдык менчик обьектилерин түзүүнүн, коргоонун жана пайдалануунун уюштуруучу, 

укуктук, экономикалык жана башка механизмдерин жакшыртуу жолу менен калктын жыргалчылыгын 

жогорулатууга жана экономиканын тармактарын өнүктүрүүгө өбөлгө түзүү. 

2. Интеллектуалдык менчик жаатындагы эл аралык укуктун ченемдерин эске алуу менен Кыргыз 

Республикасынын интеллектуалдык менчик жаатындагы мыйзамдарды жакшыртуу. 

3. Интеллектуалдык менчик обьектилерине укуктук коргоо берүүнүн технологиялык жол- жоболордун 

натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу. 

4. Интеллектуалдык менчик жаатында укук бузууларды күрөшүүнү күчөтүүгө, контрафакттык жана 

каракчылык продукцияларын даярдоо боюнча колдонулуучу иш-чараларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга 

өбөлгө түзүү. 

5. Интеллектуалдык менчик жаатындагы маалымат ресурстарын калыптандыруу жана республиканын 

калкын маалымат алууга мүмкүнчүлүк алуусун камсыз кылуу. 

6. Интеллектуалдык менчик обьектилерин коргоо жана пайдалануу жаатында калкка билим берүү 

деңгээлин жогорулатууга өбөлгө түзүү. 

7. Интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө эл аралык кызматташууну ишке ашыруу жана кеңейтүү. 

8. Интеллектуалдык чыгармачылыкты шыктандыруу жана активдештирүү. 

9. Ушул жылдын 18-январында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын 

Коллегиясынын токтому менен жактырылган 2008-жыл үчүн Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик 

системасын өнүктүрүү программасын ишке ашыруу. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Государственная патентная служба Кыргызской Республики в течение 2007 года, выполняя 

возложенные на нее задачи, проводила целенаправленную работу по исполнению положений законо-

дательства Кыргызской Республики, решений Президента Кыргызской Республики и Правительства 

Кыргызской Республики, государственных программ, а также по дальнейшему развитию государственной 

политики в области охраны интеллектуальной собственности. 

Указом Президента Кыргызской Республики от 16 марта 2007 года № 96 «Об организационных 

мерах по реализации положений Закона Кыргызской Республики «О структуре Правительства Кыргызской 

Республики» Государственное агентство по интеллектуальной собственности при Правительстве 

Кыргызской Республики было преобразовано в Государственную патентную службу Кыргызской 

Республики. В связи с этим Государственной патентной службой Кыргызской Республики проведена 

работа по приведению нормативных правовых актов в соответствии с вышеупомянутым решением 

Президента Кыргызской Республики. 

Осуществлялось экспертиза поступивших заявок по предоставлению правовой охраны на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Кроме этого, проведена работа по совершенствованию законодательства Кыргызской Республики в 

области интеллектуальной собственности с учетом международных норм и правоприменительной 

практики. 

Продолжена работа по международному сотрудничеству и укреплению международных связей со 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейским патентным ведомством 

(ЕПВ), Евразийской патентной организацией (ЕАПО), Международной конфедерацией обществ авторов и 

композиторов (CISAC), патентными ведомствами стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Проведены мероприятия по стимулированию творческой деятельности изобретателей, ученых, 

авторов, деятелей культуры и искусства. 

В целом работа Государственной патентной службы Кыргызской Республики за 2007 год была 

результативна. 

С конкретными результатами работы Государственной патентной службы Кыргызской Республики 

и подведомственными организациями Вы можете ознакомиться на страницах данного журнала. 

Директор Государственной патентной службы Кыргызской Республики 

Н. Т. Турганбаев 

 

  
 



I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Указом Президента Кыргызской Республики от 16 марта 2007 года № 96 «Об организационных 

мерах по реализации положений Закона Кыргызской Республики «О структуре Правительства Кыргызской 

Республики» Государственное агентство по интеллектуальной собственности при Правительстве 

Кыргызской Республики было преобразовано в Государственную патентную службу Кыргызской 

Республики, которая относится к иным органам исполнительной власти. Следует отметить, что данное 

решение руководства страны ведомству придало более высокий статус. 

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики Правительством Кыргызской 

Республики приняты следующие решения: 

- постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 августа 2007 года № 340 

«Вопросы Государственной патентной службы Кыргызской Республики» утверждены Положение о 

Государственной патентной службе Кыргызской Республики и схема ее управления. 

- распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 24 ноября 2007 года № 491 

утверждены штатная численность и структура Центрального аппарата Государственной патентной службы 

Кыргызской Республики; 

- распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 3 сентября 2007 года № 312 

назначены полномочные представители Кыргызской Республики в Межгосударственном совете по охране 

промышленной собственности и в Административном совете Евразийской патентной организации; 

- распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 28 сентября 2007 года № 421 

утверждены члены коллегии Государственной патентной службы Кыргызской Республики. 

В соответствии с вышеперечисленными решениями Правительства Кыргызской Республики были 

переутверждены следующие ведомственные нормативные правовые акты: 

- Положение о Коллегии Государственной патентной службы Кыргызской Республики; 

- Положение об Апелляционном совете; 

- Положение о Государственном фонде интеллектуальной собственности при Государственной 

патентной службе Кыргызской Республики; 

- Положение о Совете авторов при Государственной патентной службе Кыргызской Республики; 

- Положение о Совете изобретателей при Государственной патентной службе Кыргызской Рес-

публики; 

- Положение о Совете обладателей смежных прав при Государственной патентной службе Кыр-

гызской Республики; 

- Положение о Научно-техническом совете Государственной патентной службы Кыргызской Рес-

публики; 

- Положения о структурных подразделениях Государственной патентной службы Кыргызской 

Республики; 

- Внутренний трудовой распорядок Государственной патентной службы Кыргызской Республики; 

- Регламент работы с документами в системе Государственной патентной службы Кыргызской Рес-

публики; 

- Должностные инструкции сотрудников Государственной патентной службы Кыргызской 

Республики. 

Вышеизложенное показывает, что на сегодняшний день имеется в наличии весь пакет нормативных 

правовых актов, позволяющие функционированию Государственной патентной службы Кыргызской 

Республики в полном объеме. 

 

 



II. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

За отчетный период Государственная патентная служба Кыргызской Республики принимала 

участие в реализации следующих государственных программ: 

- Государственная программа развития системы интеллектуальной собственности Кыргызской 

Республики на период 2000-2010 годы «Интеллект», утвержденная постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 5 декабря 2000 г.; 

- Национальная программа «Кыргызстан жаштары» на 2006-2008 гг., утвержденная Указом 

Президента Кыргызской Республики от 14 апреля 2006 года №173; 

- Государственная программа по реализации прав детей Кыргызстана «Новое поколение» до 2010 

г., утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 августа 2001 г. №431; 

- Стратегия развития страны на 2007-2010 годы. 

Кроме этого, Государственная патентная служба Кыргызской Республики принимала участие в 

реализации Плана мероприятий, определенный Президентом Кыргызской Республики К. Бакиевым в 

своем послании к народу Кыргызской Республики от 28 сентября 2006 г. 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Существующая правовая база требует постоянного совершенствования с учетом международных 

норм и правоприменительной практики. В связи с этим Государственной патентной службой Кыргызской 

Республики были разработаны и внесены в Правительство Кыргызской Республики для одобрения и 

дальнейшего внесения на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики ряд законопроектов, из 

них в 2007 году Жогорку Кенешем Кыргызской Республики приняты 3 законопроекта: 

- Закон Кыргызской Республики от 22 марта 2007 года № 38 «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Кыргызской Республики «О секретных изобретениях»; 

- Закон Кыргызской Республики от 31 июля 2007 года № 116 «Об охране традиционных знаний»; 

- Закон Кыргызской Республики от 31 июля 2007 года № 127 «О внесении изменений в Закон 

Кыргызской Республики «О правовой охране топологий интегральных микросхем». 

Кроме этого, Правительством Кыргызской Республики принято постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 17 августа 2007 года № 339 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Кыргызской Республики от 22 июля 2002 года № 488 «О минимальных 

ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав». 

Кроме того, были подготовлены и утверждены Государственной патентной службой 

Кыргызской Республики: 

- Правила продления срока действия патента Кыргызской Республики на промышленный образец; 

- Правила продления срока действия патента Кыргызской Республики на полезную модель; 

- Правила продления срока действия патента Кыргызской Республики на изобретение, 

относящееся к фармацевтике; 

- Правила подачи, рассмотрения и засекречивания заявки на выдачу патента Кыргызской 

Республики на секретное изобретение; 

- Правила подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционном совете при Государственной 

патентной службе Кыргызской Республики. 

На согласовании в министерствах находятся проекты: 

- Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс 

Кыргызской Республики»; 

 

- постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об 

известных фирменных наименованиях в Кыргызской Республике»; 

- постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Кыргызской Республики от 14 мая 1999 года № 259 «Об утверждении 

Положения о пошлинах за патентование селекционных достижений». 



IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В целях развития международного сотрудничества в области интеллектуальной собственности и 

проведения внутригосударственных процедур для вступления соглашений Государственной патентной 

службой Кыргызской Республики проведены следующие мероприятия. 

Внесены на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики следующие проекты: 

- постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Соглашения между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в 

области охраны промышленной собственности, подписанного 27 ноября 2006 г. в городе Минск», который 

принят 17 августа 2007 года № 338; 

- постановления Правительства Кыргызской Республики «Об одобрении проекта Закона 

Кыргызской Республики «О ратификации Сингапурского договора о законах по товарным знакам, 

подписанного в городе Сингапур 28 марта 2006 года»; 

- постановления Правительства Кыргызской Республики «Об одобрении проекта Закона «О 

ратификации поправок Конвенции, учреждающей ВОИС, и другим договорам, административные 

функции которых выполняет ВОИС, принятых 1 октября 2003 года в городе Женева»; 

- постановления Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской 

Республики «О ратификации Соглашения о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества в рамках 

организации Договора о коллективной безопасности». 

В целях развития двухстороннего сотрудничества Государственной патентной службой 

Кыргызской Республики проведена работа по заключению ведомственных соглашений с Турецким 

патентным институтом о сотрудничестве в области промышленной собственности и Венгерским 

патентным ведомством о сотрудничестве в области интеллектуальной собственности. 

В 2007 году Государственная патентная служба Кыргызской Республики осуществляла дальнейшее 

сотрудничество с ВОИС. 

В рамках программы ВОИС, связанной со стимулированием творческой и изобретательской 

деятельности, были вручены Золотые медали ВОИС за успехи в творчестве: 

• Омору Султанову, народному поэту КР - за выдающиеся достижения в области литературы. 

• Сардарбеку Жумалиеву, народному артисту КР, композитору - за выдающиеся достижения в 

области музыкального искусства. 

• Таалаю Курманову, народному художнику КР - за выдающиеся достижения в области искусства. 

• Мамасаидову Махамаджану, изобретателю, д. т. н., профессору - за выдающиеся достижения в 

области изобретательства. 

Придавая значимость для развития селекции и семеноводства, охраны новых сортов растений на 

благо общества, Государственная патентная служба Кыргызской Республики продолжает развивать 

сотрудничество с Международным Союзом по защите новых сортов растений (UPOV). С 11 по 14 сентября 

2007 года в г. Чолпон-Ата, Государственной патентной службой Кыргызской Республики совместно с 

Международным союзом по защите новых сортов растений (UPOV), проведен 3-й региональный семинар 

стран Западной и Центральной Азии по охране новых сортов растений. 

С 24 сентября по 3 октября 2007 года делегация Кыргызской Республики приняла участие в работе 

43 сессии Генеральной ассамблеи ВОИС. В ходе сессии состоялась встреча с Генеральным директором 

ВОИС доктором Камил Идрисом, а также с руководителями структурных подразделений ВОИС. Во время 

встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества Кыргызской Республики с 

ВОИС. 



 

Встреча директора Государственной патентной службы КР Турганбаева Н. Т. с Генеральным директором 

ВОИС доктором Камил Идрисом Женева, июль, 2007 

В 2007 году представители Государственной патентной службы Кыргызской Республики 

принимали участие в следующих мероприятиях, проводимых под эгидой ВОИС: 

С 29 января по 3 февраля 2007 г., Женева, Третий Всемирный конгресс по борьбе с контрафактной 

продукцией и пиратством; 

3-12 июля 2007 г., Женева, 11 сессия Межправительственного комитета по интеллектуальной 

собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору; 

18-26 февраля 2007 г., Женева, Третья сессия временного комитета по повестке дня ВОИС; 

С 23 февраля по 2 марта 2007 г., Женева, семинар ВОИС по интеллектуальной собственности и 

информированию общественности; 

27-31 мая 2007 года, Баку, региональный семинар «Роль ведомств по ИС на современном этапе»; 

27 мая-2 июня, Стамбул, семинар по вопросам лицензирования; 

24-28 июля 2007 г., Женева, встреча специалистов по защите прав на интеллектуальную соб-

ственность. 

По представлению Государственной патентной службы Кыргызской Республики изобретателю 

Абдраимову С. за большие достижения в изобретательской деятельности ЕАПО была присуждена Золотая 

медаль имени В. И. Блинникова "За вклад в изобретательское и патентное дело". 

В рамках сотрудничества с ЕАПВ принято участие на: 

 

 

 



 

- 19-м заседании Административного Совета ЕАГТВ (13-15 ноября 2007 года); 

- двенадцатом заседании бюджетной рабочей группы Административного совета ЕАПО (18-19 

сентября 2007 г.). 

В соответствии с Программой деятельности Евразийской патентной организации на 2007 год по 

разделу «Стажировки специалистов государств-участников Евразийской патентной конвенции», двое 

сотрудников Государственной патентной службы Кыргызской Республики прошли стажировку по 

вопросам учета пошлин. 

Сотрудник Государственной патентной службы Кыргызской Республики проходит обучение в 

Российском государственном институте интеллектуальной собственности за счет ЕАПО. 

Представители Государственной патентной службы Кыргызской Республики приняли участие в 

следующих мероприятиях CISAC: 

• 10-14 сентября 2007 г., Международный совет создателей музыки; 

• 14-18 ноября 2007 г., ежегодный семинар CISAC для стран Центральной и Восточной Европы. 

Подготовлены и направлены в Совет по Соглашению по торговым аспектам прав интеллек-

туальной собственности (TRIPS) уведомления по статьям 63.2 и 69 TRIPS. 

По приглашению патентных ведомств сотрудники Службы принимали участие в мероприятиях, 

проводимых ими. 

Кроме этого, представители Государственной патентной службы Кыргызской Республики приняли 

участие в заседаниях, проводимых в рамках Евразийского экономического сообщества, Договора о 

коллективной безопасности и т. д. 

V. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЭКСПЕРТИЗА И РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

В 2007 году поступило 5710 заявок на объекты промышленной собственности и селекционных 

достижений: из них изобретений - 158, полезных моделей - 17, промышленных образцов - 12, по Гаагскому 

соглашению - 243, товарных знаков - 614, по Мадридскому соглашению - 3931, по протоколу к 

Мадридскому соглашению - 589, фирменных наименований - 63, рационализаторских предложений - 78, 

селекционных достижений - 5. 

Апелляционным советом Государственной патентной службы Кыргызской Республики 

рассмотрены 9 жалоб и заявлений по объектам промышленной собственности. 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

В 2007 году в Государственную патентную службу Кыргызской Республики поступило 158 заявок 

на изобретения, из них 155 - от национальных заявителей и 3 иностранные заявки (1 заявка из Российской 

Федерации, 1 заявка из Республики Казахстан и 1 заявка из США). 

 

 

Количество поданных заявок на регистрацию изобретений в 2006-2007 гг. 

Наименование показателя Годы 

2006 2007 

Количество заявок, всего 127 158 

Из них: 

от национальных заявителей 126 155 

от иностранных заявителей 1 3 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Лицензионные договоры заключались: 

- между кыргызскими физическими и юридическими партнерами об уступке имущественных прав на 

использование объектов авторских и смежных прав - 3 договора; 

- между кыргызскими и иностранными юридическими партнерами о передаче прав на использование 

товарных знаков с предоставлением исключительной лицензии - 2 договора; 

- между иностранными юридическими партнерами о передаче прав на использование товарных знаков с 

предоставлением исключительной лицензии - 2 договора; 

- между иностранным юридическими партнерами о передаче прав на использование товарных знаков с 

предоставлением неисключительной лицензии - 3 договора. 

Из 54 договоров об уступке прав: 

- 1 4  договоров об уступке прав на товарные знаки были заключены между кыргызскими юридическими 

лицами; 

- 40 договоров заключено между иностранными юридическими лицами.  

Зарегистрировано одно изменение по ранее зарегистрированному лицензионному договору 

неисключительной лицензии на использование товарных знаков. 

Зарегистрировано 63 лицензионных договора на право использования объектов авторского права и 

смежных прав, из них: 

телевидение - 3; 

торговый центр-3; 

на использование в форме рингтонов, реалтонов, рингбэнктонов - 6; 

кинотеатры, клубы, базы отдыха-3; 

на механическую запись - 1; 

кафе, бары, рестораны - 47. 

Распределение зарегистрированных лицензионных договоров по регионам выглядит следующим 

образом: г. Бишкек - 38, Чуйская область - 11, г. Ош и Ошская область - 6, Таласская область - 1, Нары некая 

область - 7. 

VII. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2007 году по ходатайству Государственной патентной службы Кыргызской Республики изобретателю  

Бочкареву И. присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель Кыргызской Республики». 

В декабре 2007 года проведены заседания Президиума Совета изобретателей, Совета авторов, а также 

Совета обладателей смежных прав. 

В указанных заседаниях в целях стимулирования изобретательской и творческой деятельности были  

приняты решения о представлении кандидатуры авторов и изобретателей на следующие награды: 

На присуждение Золотой медали ВОИС: 

- кандидатура Джумагулова Олжобая Джумакадыровича, изобретателя, - за выдающиеся достижения в 

области изобретательской деятельности; 

- кандидатура Мамытова Миталипа - за выдающиеся достижения в области изобретательской 

деятельности; 

- кандидатура Абылкасымовой Майрамкан - за выдающиеся достижения в области литературы; 

- кандидатура Турапова Керима Ырсалиевича - за выдающиеся достижения в области музыкального 

искусства. 

На присуждение Золотой медали ЕАПО имени В. И. Блинникова - кандидатура Бектурова Жапарбека 

Турсуналиевича. 

 

 



На присвоение Почетного звания "Заслуженный изобретатель Кыргызской Республики" - кандидатура 

Сулайманкулова Какина Сулайманкуловича. 

Государственной патентной службой Кыргызской Республики проведена работа по подготовке и 

направлению соответствующих документов вышеперечисленных кандидатур в ВОИС, ЕАПВ и  в Комиссию по 

наградам при Президенте Кыргызской Республики. 

За отчетный период в целях стимулирования творческой деятельности Государственной патентной 

службой Кыргызской Республики проведены следующие мероприятия: 

• совместно с Республиканской детской инженерно-технической академией "Алтын-Туйун" проведен 

Республиканский конкурс "Интеллектуалы 21 века", где приняли участие 156 участников со всех регионов 

республики, а также представители России и Узбекистана. Было представлено 160 работ в четырех секциях по 7 

номинациям; 

• совместно с Национальной Консерваторией Кыргызской Республики проведен Республиканский 

конкурс молодых музыкантов "Талантка таазим"; 

• совместно с Национальной Академией художеств им. академика Т. Садыкова проведена 

выставка-конкурс молодых художников, где приняли участие 79 художников, которые представили 173 

произведения по номинациям: живопись, скульптура, графика и декоративно-прикладное искусство; 

• совместно с Кыргызским Национальным университетом им. Ж. Баласагына проведен конкурс 

молодых поэтов и прозаиков Кыргызской Республики "Жаш таланттарды издейбиз".  

VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2007 году в газете "Общественный рейтинг" велась рубрика по различным вопросам интеллектуальной 

собственности. Сотрудниками Государственной патентной службы Кыргызской Республики подготовлены и 

опубликованы более 70 статей по различным вопросам в области интеллектуальной собственности. Информация 

о деятельности ведомства по курируемым областям публиковалась в СМИ Кыргызской Республики и на 

Web-сайте Государственной патентной службы Кыргызской Республики. 

Проведена работа по комплектованию патентного фонда путем: 

- двустороннего обмена с зарубежными патентными ведомствами по охране объектов промышленной 

собственности; 

- подписки на книги и периодические издания по объектам интеллектуальной собственности;  

- заказа специальной литературы в книжных магазинах и т.д.; 

За отчетный период Государственной патентной службой Кыргызской Республики подготовлены и 

выпущены: 

• Официальный бюллетень «Интеллектуалдык менчик» (12 номеров); 

• Журнал «Вестник Кыргызпатента: Вопросы интеллектуальной собственности»;  

• Журнал «Интеллект, чыгармачылык жана турмуш»; 

• Литературный альманах «Саамалык»; 

• Брошюра «Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие работы в области изобретательской 

деятельности»; 

• Журнал «Лауреаты Золотых Медалей ВОИС - Кыргызстанцы»; 

• Каталог отечественных изобретений, зарегистрированных в Кыргызстане (2004-2005 гг.); 

• Каталог участников республиканской выставки «Интеллектуальные ресурсы Кыргызстана - 

2007»; 

• Реферативный сборник изобретений и селекционных достижений «Сельское хозяйство»;  

 

 



 

• Реферативный сборник изобретений «Топливно-энергетический комплекс». 

За 2007 год по данному направлению проведена образовательная деятельность по учебным программам 

Межвузовской кафедры "Интеллектуальная собственность" в 30-и ВУЗах, лекции прочитаны более двух тысяч 

студентам и учащимся. 

В течение года Государственной патентной службой Кыргызской Республики проводилась работа по 

включению курса интеллектуальной собственности - "Право интеллектуальной собственности", "Авторское 

право и смежные права", "Патентоведение" как обязательная дисциплина в государственный образовательный 

стандарт Министерства образования и науки Кыргызской Республики наряду с экономическими и правовыми 

предметами. 

IX. ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Решением правления Государственного фонда интеллектуальной собственности  оказана материальная 

помощь авторам, изобретателям и другим заявителям: 

- авторам и изобретателям - присуждены 10 единовременных стипендий на общую сумму 25 ООО сом; 

- лучшим студентам ВУЗов республики - присуждены 10 единовременных стипендий в размере 1000 сом 

каждая; 

- Национальному Центру детей и юношества «Сейтек» оказана финансовая помощь в размере 15500 сом 

для организации и проведении IX Международного фестиваля «Дружат дети Востока», проходившего г. 

Чолпон-Ата 18-24 июня 2007 года; 

- оказано содействие в организации и развитии кружков научно-технического творчества детей и 

подростков в Ошской, Жалалабадской, Баткенской областях.  

Кроме этого, оказана финансовая помощь 32 заявителям на сумму 706 882,3 сом. 

В 2007 году проведен анализ патентной информации по бюллетеням Евразийского патентного ведомства 

за 2006г. 

Подготовлен отчет «Анализ патентной информации, опубликованной в официальных бюллетенях 

«Интеллектуалдык менчик» за 2006 год. 

Подготовлены материалы на выпуск: 

- реферативный сборник изобретений и селекционных достижений «Сельское хозяйство»;  

- брошюра «Деятельность Госфонда ИС за 2006 год»; 

- брошюра «Лауреаты Республиканского конкурса «Лучшие работы в области изобретательской 

деятельности за 1993-2006 гг.». 

- реферативный сборник изобретений «Топливно-энергетический комплекс». 

Образовательная деятельность проведена по учебным программам межвузовской кафедры 

"Интеллектуальная собственность" в 26-и ВУЗах, а также в ПТУ № 94. Лекции прочитаны более 2 000 студентам 

и учащимся. 

В течение года Государственной патентной службой Кыргызской Республики проводились работы по 

включению предметов по интеллектуальной собственности - «Право интеллектуальной собственности», 

«Авторское право и смежные права», «Патентоведение» в государственный образовательный стандарт 

Министерства образования и науки Кыргызской Республики наряду с экономическими и правовыми предметами. 

Положительное решение данного вопроса позволит повышению роли интеллектуальной собственности в 

различных сферах деятельности нашей республики. 

При межвузовской кафедре в аспирантуре обучается 28 аспирантов и 8 соискателей, в т. ч. 27 аспирантов 

по заочной и 1 по очной форме обучения. 

 



 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПАТЕНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ (ГПТБ) 

В 2007 году ГПТБ отметила 40-летие со дня создания. В юбилейном году на всех мероприятиях 

библиотеки были представлены материалы о становлении, развитии и совершенствовании деятельности  

отделов библиотеки по следующим основным направлениям: 

- формирование и организация информационных ресурсов в помощь образовательной, научной,  

изобретательской и инновационной деятельности; 

- внедрение информационных технологий во все процессы работы библиотеки;  

- совершенствование и расширение сферы информационных услуг с целью оперативного вы- 

полнения информационных запросов всех категорий читателей из всех регионов страны;  

- сотрудничество с библиотеками, международными организациями и фондами в сфере инфор - 

матизации библиотечно-информационной деятельности. 

В течение года ГПТБ по запросам абонентов за год выдано 1 742 505 экземпляров литературы и 

документации, а информационными ресурсами и услугами библиотеки воспользовалось 61 430 читателей.  

Фонд ГПТБ на 31 декабря 2007 года составляет 16 118 591 экземпляров литературы и докумен - 

тов. 

В том числе: 

- патентная литература и документация - 15 432 153 экз. 

- нормативно-техническая документация - 337 670 экз. 

- научно-техническая литература - 196 632 экз. 

- периодические издания - 146 753 экз. 

- отчеты о НИР - 1 534 экз. 

- авторефераты диссертации - 1 279 экз. 

- диссертации - 595 экз. 

- депонированные рукописи - 1 975 экз. 

В течение года организовано 104 тематические выставки, выполнено 8 212 справки и 7 222 кон - 

сультаций, проведено 259 патентных поисков и 200 консультаций по объектам промышленной соб - 

ственности, составлено 12 обзорных информации по материалам местной печати, подготовлено 700 те- 

матических подборок литературы по запросам специалистов. 

С целью обновления и пополнения фондов библиотеки в 2007 году было приобретено на бюд - 

жетные средства и получено бесплатно 211 677 экземпляров литературы и документации.  

Основные показатели работы библиотеки за 2007 г. 

 

 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПАТЕНТНОЙ СЛУЖБЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Основные результаты и итоги работы Государственной патентной службы Кыргызской Республики: 

- утверждены все необходимые нормативные правовые акты по регулированию деятельности 

Государственной патентной службы Кыргызской Республики;  

- план основных мероприятий Государственной патентной службы Кыргызской Республики н 2007 г. в 

целом выполнен. 

- основные мероприятия по Государственным программам, в которых участвует Государственная 

патентная служба Кыргызской Республики, выполнены; 

- совершенствовалась и развивалась нормативная правовая база в области интеллектуально 

собственности. В течение отчетного года приняты: 

• Закон Кыргызской Республики от 22 марта 2007 года № 38 «О внесении изменений и допои нений в 

Закон Кыргызской Республики «О секретных изобретениях»;  

• Закон Кыргызской Республики от 31 июля 2007 года № 116 «Об охране традиционных знаний»; 

• Закон Кыргызской Республики от 31 июля 2007 года № 127 «О внесении изменений в Закон 

Кыргызской Республики «О правовой охране топологий интегральных микросхем»;  

- развивается международное сотрудничество со Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС), Европейским патентным ведомством (ЕПВ), Евразийской патентно организаций 

(ЕАПО), Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ), Международной конфедерации обществ авторов и 

композиторов (CISAC); 

- продолжается взаимовыгодное сотрудничество с патентными организациями стран-членов 

СНГ; 

- за отчетный период, по сравнению с 2006 годом, отмечается рост общих показателей  (количество 

поступивших заявок) по объектам промышленной собственности и селекционных достижений составило 

16,8%. 

В настоящее время на территории Кыргызской Республики охраняются около 48 351 (сор* восемь тысяч 

триста пятьдесят один) объектов промышленной собственности и селекционных достижений, в том числе 2409 

- изобретений и 42582 - товарных знаков. 

• В области авторского права и смежных прав рост объема сбора авторских вознаграждений составил 

46,42%. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ НА 2008 ГОД: 

1. Содействие повышению благосостояния населения и развитию отраслей экономики путем 

совершенствования организационных, правовых, экономических и других механизмов создания охраны и 

использования объектов интеллектуальной собственности. 

2. Совершенствование законодательства в области интеллектуальной собственности Кыргызской 

Республики с учетом норм международного права в области интеллектуальной собственности.  

3. Повышение эффективности и качества технологических процедур предоставления правовой охраны 

объектам интеллектуальной собственности. 

 

 



 

 

 

4. Содействие усилению борьбы с правонарушениями в области интеллектуальной собственности, 

разработке и реализации действенных мер по предупреждению и предотвращению противоправных действий по 

изготовлению контрафактной и пиратской продукции. 

5. Формирование информационных ресурсов в области интеллектуальной собственности и обеспечение 

доступа к ним населения республики. 

6. Содействие повышению образовательного уровня населения в области охраны и использования 

объектов интеллектуальной собственности. 

7. Осуществление и расширение международного сотрудничества в сфере интеллектуальной 

собственности; 

8. Стимулирование и активизация интеллектуального творчества. 

9. Реализация Программы развития системы интеллектуальной собственности Кыргызской Республики 

на 2008 год, одобренной постановлением Коллегии Государственной патентной службы Кыргызской Республики 

от 18 января текущего года. 

 



 

 



FOREWORD 

State Patent Service of the Kyrgyz Republic during 2007 while realizing its tasks has worked purposefully in order to 

observe laws of the Kyrgyz Republic, Decrees of the Kyrgyz Republic President, Regulations of the Government of the KR, 

National and State Programs and to develop the unified State policy in the field of intellectual property protection.  

By the President's Decree of the Kyrgyz Republic of March 16, 2007 No. 96 "On management measures of Kyrgyz 

Law Provisions' implementation "On the structure of the Government of the Kyrgyz Republic", the State Agency of Intellectual 

Property under the Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent) was transformed into the State Patent Service of the 

Kyrgyz Republic. In this connection the normative and legal base was brought to conformity with this Decree of the Kyrgyz 

Republic President. 

Examination of filed applications for providing of legal protection to intellectual property subject mat ters has been 

realized. 

Moreover the work was carried out aimed to improvement of the Kyrgyz Republic legislation in the field of 

intellectual property, taking into account international norms and law enforcement.  

In 2007 the State Patent Service of the Kyrgyz Republic has continued the international cooperation and straitening of 

relations with such international organizations as the World Intellectual Proper ty Organization (WIPO), European Patent 

Office (EPO), Eurasian Patent Office (EAPO), International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) as 

well as with patent offices of the CIS countries and foreign countries.  

The measures were fulfilled for encouraging of creative activities of inventors, scientists, authors, workers of culture 

and art. 

As a whole in 2007 the work of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic was quite effective. 

The concrete results of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic working as well as of its depending 

organizations you may find below in our Report. 

Director of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic 

N. T. Turganbaev 

 

 



I. IMPROVEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM 

By the President's Decree of the Kyrgyz Republic of March 16, 2007 No. 96 "On management measures of Kyrgyz 

Law Provisions' implementation "On the structure of the Government of the Kyrgyz Republic", the State Agency on 

Intellectual Property under the Government of the Kyrgyz Republic was transformed into the State Patent Service of the 

Kyrgyz Republic, which relates to the other bodies of executive power. It is necessary to note that the present decision of the 

State leadership has given a higher status to the Office.  

With the purpose of the Kyrgyz Republic President Decree realization the Government of the Kyrgyz Republic has 

adopted the following decisions: 

- by the Regulation of the Government of the Kyrgyz Republic of August 17, 2007 No. 340 "Issues of the State 

Patent Service of the Kyrgyz Republic" the Provision on the State Patent Service of the Kyrgyz Republic was confirmed as 

well as the scheme of management; 

- by the Order of Prime-Minister the Kyrgyz Republic of November 24, 2007 No. 491 the list of members of staff and 

the structure of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic Central machinery were approved; 

- by the Regulation of the Government of the Kyrgyz Republic of September 3, 2007 No. 312 the plenipotentiaries 

of the Kyrgyz Republic were appointed in the Interstate Council of Industrial Property Protection and in Administrative 

Council of the Eurasian Patent Organization; 

- by the Order of Prime-Minister of the Kyrgyz Republic of September 28, 2007 No. 421 the Board's members of the 

State Patent Service of the Kyrgyz Republic were approved. 

In accordance with the above mentioned decisions of the Kyrgyz Republic Government the following departmental 

normative legal acts were approved: 

- Regulation on the Board of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic;  

- Regulation on Appellation Board; 

- Regulation on the State Fund of Intellectual Property under State Patent Service of the Kyrgyz Republic;  

- Regulation on the Board of Authors under the State Patent Service of the Kyrgyz Republic;  

- Regulation on the Board of Inventors under the State Patent Service of the Kyrgyz Republic; 

- Regulation on the Council of Related Rights Owners under the State Patent Service of the Kyrgyz Republic;  

- Regulation on the Scientific Technical Board under the State Patent Service of the Kyrgyz Republic;  

- Regulations on Organization Departments of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic;  

- Internal Labor Order of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic;  

- Regulations on office work in the State Patent Service of the Kyrgyz Republic system;  

- Job descriptions of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic officials.  

The above mentioned information shows that at the present time the whole normative legal documentation is present, 

which permits to the State Patent Service of the Kyrgyz Republic to function in full measure. 

II. PARTICIPATION IN REALIZATION OF THE STATE PROGRAMS 

During the reporting period the State Patent Service of the Kyrgyz Republic has participated in realization of the 

following State programs: 

- State Program of Intellectual Property System development of the Kyrgyz Republic for 2000-2010 "Intellect", 

approved by the Resolution of the Kyrgyz Republic Government of December 5, 2000; 

- National Program "Youth of Kyrgyzstan" for 2006-200%, approved by the Decree of the Kyrgyz Republic 

President of April 14, 2006 No. 173; 

- State Program on realization of children's rights of Kyrgyzstan "New Generation" until 2010, approved by the 

Resolution of the Kyrgyz Republic Government of August 14, 2001 No. 431; 

- Strategy of the country development for 2007-2010. 

Moreover, the State Patent Service of the Kyrgyz Republic has participated in realization of the Plan о events, 

determined by the Kyrgyz Republic President K. Bakiev in his Message to Kyrgyz people of September 28, 2006. 

 

 



III. PERFECTION OF THE KYRGYZ REPUBLIC LEGISLATION 

IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY 

The existing legal base demands a permanent perfection taking into account international norms and law enforcement 

practice. In this connection the State Patent Service of the Kyrgyz Republic has developed and given for adoption to the 

Kyrgyz Republic Government and further consideration and approval by the Parliament of the Kyrgyz Republic a series of 

draft laws; in 2007 the Parliament approved 3 draft laws: 

- Law of fee Kyrgyz Republic of March 22,2007 N 1% "On making alterations and additions into the Law of the 

Kyrgyz Republic "On Secret Inventions"; 

- Law of the Kyrgyz Republic of July 31, 2007 No. 116 «On Protection of Traditional Knowledge"; 

- Law of the Kyrgyz Republic of July 31, 2007 No. 127 "On making alterations into the Law of the Kyrgyz Republic 

"On Legal Protection of Topology of Integrated Circuits". 

Besides, the Kyrgyz Republic Government approved the Regulation of August 17, 2007 No.339 "On making 

alterations and additions into the Regulation of the Government of the Kyrgyz Republic of July 22, 2002 No.488 "On Minimal 

Rates of Royalty for usage of Copyright and Related Rights subject-matters". 

Moreover the State Patent Service of the Kyrgyz Republic prepared and approved the following documents: 

- Rules on patent term of the Kyrgyz Republic prolongation for industrial design;  

- Rules on patent term of the Kyrgyz Republic prolongation for utility model; 

- Rules on patent term of the Kyrgyz Republic prolongation for inventions relating to pharmaceutics;  

- Rules on filing, examination and placing on secret list of application for patent granting for secret invention; 

- Rules of oppositions filing and their consideration in the Board of Appeals under the State Patent Service of the 

KR. 

The following draft documents are under coordination in ministries of the Kyrgyz Republic: 

- Law of the KR «On making alterations and additions into the Criminal Code of the Kyrgyz Republic";  

- Resolution of the Government of the Kyrgyz Republic «On Ratification of the Regulation on well -known Firm 

Names in the Kyrgyz Republic"; 

- Resolution of the KR Government "On alterations and additions into the Resolution of the Kyrgyz Republic 

Government of May 14, 1999 No. 259 "On approval of the Regulation on fees for Selection Achievements patenting". 

IV. INTERNATIONAL COOPERATION 

With the purpose of international cooperation development in the field of intellectual property and implementation of 

internal procedures aimed to entering into effect of agreements, the State Patent Service of the Kyrgyz Republic has realized  

the following measures. 

The following projects have been given for consideration by the Kyrgyz Republic Government: 

- the Kyrgyz Republic Government's Decree of August 17, 2007 No.338 "On approving of the Agreement between 

the Kyrgyz Republic Government and the Government of Belarus on cooperation in the field of industrial property protection, 

signed in Minsk, November 27, 2006; 

- the Decree of the Kyrgyz Republic "On Ratification of the Singapore Agreement on Trademark Law Treaty", 

signed in Singapore city on March 28, 2006; 

- the Kyrgyz Republic Government's Decree "On approval of the Law draft of the Kyrgyz Republic "On Ratification 

of the amendments of the Convention established the World Intellectual Property Organiza tion (WIPO) and by other 

agreements under the WIPO administration, adopted on October 1 2003 in Geneva"; 

- the Kyrgyz Republic Government's Decree "On approval of the Law draft of the Kyrgyz Republic "On Ratification 

of the Agreement on mutual rights protection for results of intellectual activities, obtained and used in the course of milit ary 

economic cooperation in the framework of the Organization of Collective Security Treaty". 

 

 



 

 

With a view to develop a bilateral cooperation the State Patent Service of the Kyrgyz Republic has realized a work for 

concluding of departmental agreements with the Turkish Patent Institute on cooperation in the field of in dustrial property and 

with the Hungarian Patent Office on cooperation in the field of intellectual property.  

In 2007 the State Patent Service of the Kyrgyz Republic has carried out further cooperation with the WIPO. Within 

the framework of the WIPO's activity related to encouraging of creation and innovation, the WIPO Gold Medals for creative 

achievements were presented to; 

Omor Sultanov, People' s Poet of the Kyrgyz Republic for his outstanding achievements in the field of literature,  

Sardarbek Jumaliev, People's Artist of the Kyrgyz Republic, composer - for his outstanding achievements in the 

field of music art, 

Taalai Kurmanov, People's Painter of the Kyrgyz: Republic for his outstanding achievements in the field of art, 

Makhamadjan Mamasaidov, Inventor. Doctor of Technical Science, Professor - for outstanding achievements in inventive 

activity. 

Recognizing the significance of Selection science, seed growing and new plant varieties protection for public 

welfare, the State Patent Service of the Kyrgyz Republic has continued to develop the cooperation with the International Union 

for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). From September 11 to 14, 2007 in Cholpon-Ata town the State Patent 

Service of the Kyrgyz Republic in cooperation with the UPOV organized the Third West and Central Asian Regional 

Workshop on New Plant Variety Protection, • 

 

Reception of Mr. N.Turganbaev. Director of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic  

given by Dr. Kamil Idris, the WIPO General Director 

Geneva, July, 2007 

 



From September 24 to October 3, 2007 the Kyrgyz delegation participated in the 43
rd

 Session of the WIPO General 

Assembly. During this Session the meeting took place with Dr. Kamil Idris, the WIPO Director General. In course of this 

meeting the issues of further cooperation between the WIPO and the Kyrgyz Republic were discussed. 

In 2007 the State Patent Service of the Kyrgyz Republic representatives participated in the following events 

conducted under the WIPO aegis: 

From January 29 to February 3, 2007, Geneva - Third World congress on struggle against piracy and counterfeit 

production. 

July 3-12, 2007, Geneva - 11
th

 Session of Intergovernmental Committee for Intellectual Property, Genetic Resources, 

Traditional Knowledge and Folklore. 

February 18-26, 2007, Geneva - Third Session of Interim Committee on WIPO Agenda. 

From February 23 to March 2, 2007, Geneva - WIPO Workshop on Intellectual Property and Public Informing. 

May 27-31, 2007, Baku - Regional Workshop "Office's Role on IP at the present stage".  

From May 27 to June 2, 2007, Istanbul - Workshop on licensing issues. 

July 24-28, 2007, Geneva - Meeting of Specialists on Protection Intellectual Property Rights. 

November 13-16, 2007, Geneva - 19
th

 Session on Trademarks, Industrial designs and Geographical Indications. 

Eurasian Patent Organization (EAPO) by recommendation of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic 

awarded the V.I. Blinnikov's Gold Medal "For the great contribution in inventive and patent branch" to inventor S. Abdraimov 

for his great achievements in inventive activity. 

Within the framework of cooperation with the EAPO representatives of the State Patent Service of the Kyrgyz 

Republic took part in the following events: 

- 19
th

 Meeting of Administrative Council of EAPO (13-15 of November 2007) 

- 12
th

 Meeting of the Budget Working Group of EAPO Administrative Council (18-19 of September 2007). 

In accordance with the Program of activities of the Eurasian Patent Organization for 2007 by section "Training 

Courses for Specialists of member-states of the Eurasian Patent Convention" two employees of the State Patent Service of the 

Kyrgyz Republic took training course on issues related to fees accounting.  

One employee of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic studies in the Russian State Intellec tual Property 

Institute at the expense of the EAPO. 

The representatives of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic took part in the following events of the CIS 

AC: 
• September 10-14 2007, International Council of Music Creators. 

• November 14-18 2007, CISAC Annual Workshop for countries of Central and Eastern Europe. 

According to the articles 63,2 and 69 of TRIPS, notifications to Council on Agreement on Trade - Related Aspects of 

Intellectual Property Rights were prepared and transmitted. 

Employees of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic participated in events of the CIS Patent offices by their 

invitation. 

Moreover, the State Patent Service of the Kyrgyz Republic representatives took part in meetings, which were held 

within the framework of Eurasian Economic Community, Collective Security Treaty Organization etc. 

 

 



 

 



 

 

 



 

Applications submitted for titles of protection for inventions granting 

in the Kyrgyz Republic from 1993 to 2007 

Name of index Years Total 
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Number of ap-

plications, total 

13 213 141 268 207 123 62 89 92 128 180 149 131 127 158 2 081 

including:  

from national 

applicants 

13 95 114 126 152 111 60 80 84 123 179 147 123 126 155 1 688 

from foreign 

applicants by the 

national 

procedure 

 118 27 16 15 5 2 4 2 5 1 2 1 1 3 202 

by procedure of 

PCT 

- - - 

126 40 7 
- 

5 6 
- - - 

7 
- - 

191 

Distribution of applications for titles of protection for inventions granting 

in the Kyrgyz Republic from 1993 to 2007 

 

 



 

Inventions registered in the State Register of inventions of the Kyrgyz Republic in 2007 

by classes of International Patent Classification (IPC) 

Inventions registered in the State Register of inventions of the Kyrgyz Republic in 2007 

by classes of International Patent Classification (IPC) 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

янянннн 

 
UPOV 

SWEDISH 
INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT 

COOPERATION AGENCY „. 
<?ЮА> 

INTERNATIONAL UNION FOR 
THE PROTECTION OF NEW 

VARIETIES OF PLANTS (UPOV) 

MINISTRY OF 
AGRICULTURE 
FORESTRY AND 
FISHERIES 
(MAFFI 

STATE PATENT SERVICE OF 
THE KYRGYZ REPUBLIC 

(KVRYZPATEBT) 

Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча Борбордук жана Батыш  

Азия өлкөлөрүнүн 3-регионалдык семинары 

3-й региональный семинар стран Западной и Центральной Азии  

по охране новых сортов растений. 

Чолпон-Ата, сентябрь, 2007 

The Third West and Central Asian Regional Workshop on New Plant Varieties Protection,  

Cholpon-Ata, September, 2007. 
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