
2010
ÃÎÄÎÂÎÉ  ÎÒ×ÅÒ

ÆÛËÄÛÊ ÎÒ×ÅÒ



ÃÎÄÎÂÎÉ  ÎÒ×ÅÒ

2010

ÆÛËÄÛÊ ÎÒ×ÅÒ

BISHKEK - 2011

ÁÈØÊÅÊ - 2011

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß  ÑËÓÆÁÀ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈÌ ÊÛÐÃÛÇÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

ÊÛÐÃÛÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÌÀÌËÅÊÅÒÒÈÊ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÄÛÊ ÌÅÍ×ÈÊ ÊÛÇÌÀÒÛ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматы (Кыргызпатент), 2011 
© Государственная служба интеллектуальной собственности Кыргызской Республики (Кыргызпатент), 
2011 
 
 
Басылманын түп нуска макети Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык  
менчик кызматы тарабынан даярдалган 
Оригинал-макет издания подготовлен Государственной службой интеллектуальной  
собственности Кыргызской Республики 
 
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын  
полиграфия бөлүмүндө басылды 
Отпечатано в отделе полиграфии Государственной службы интеллектуальной собственности 
Кыргызской Республики 
 
Нускасы   в бумажном варианте 50 
Тираж    на CD-дисках  60 
 
 
 
720021, Бишкек ш., Москва көчөсү, 62, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык 
менчик кызматы 
720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, Государственная служба интеллектуальной собственности 
Кыргызской Республики  
 
Тел.: (996 312) 68-08-19, 68-16-41; Факс: (996 312) 68-17-03 
Tel.: (996 312) 68-08-19, 68-16-41; Fax: (996 312) 68-17-03 
 
http://www.patent.kg  E-mail: info@patent.kg 

 



М А З М У Н У 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 
 

КИРИШ СӨЗ 
ПРЕДИСЛОВИЕ………………………………………….………………………….…………………………………………. 

 

 
4 

I. БИЗДИН ЖЕТИШКЕНДИКТЕР… 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ… 
 
... мыйзамдарда 
... в законодательстве……………………………………………………………………………… 
 
… эл аралык кызматташтыкта 
… в международном сотрудничестве………………………………………………………….. 
 
…илим менен чыгармачылыкты алга жылдырууда жана өбөлгөлөөдө 
…в продвижении и стимулировании науки и  творчества…………………………………. 
 
…ведомствону жакшыртууда 
…в модернизации ведомства……………………………………………………………………… 
 
… маалыматтык камсыз кылууда 
… в информационном обеспечении………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
6 
 
 
8 
 
 
15 
 
 
23 
 
 
25 
 

II. БИЗДИН КӨРСӨТКҮЧТӨР… 
НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ… 
 
… өнөр жай менчиги объектилери, селекциялык жетишкендиктер  
жана салттуу билимдер боюнча 
… по  объектам промышленной собственности,  
селекционных достижений и традиционных знаний…………………………………………… 
 
… автордук укук жана чектеш укуктар объектилери боюнча 
… по  объектам  авторского права  и смежных прав ………………………………………. 
 
… лицензиялык келишимдерди жана лицензиялык макулдашууларды каттоо боюнча 
… по регистрации лицензионных договоров и лицензионных соглашений……………….. 
 
…интеллектуалдык менчик жаатындагы талаш-тартыштарды карап чыгуу боюнча 
…по рассмотрению споров в области интеллектуальной собственности……………… 
 
… патенттик-маалыматтык ишмердүүлүктө  
…в патентно-информационной деятельности ………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
27 
 
 
44 
 
 
48 
 
 
51 
 
 
54 
 

III.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК СИСТЕМАСЫН  
ӨНҮКТҮРҮҮ БОЮНЧА БИЗДИН ПЛАНДАР 
НАШИ ПЛАНЫ  ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ…………………….…………….………. 
 

 
 
 
59 

IV. ОТЧЕТТУК ЖЫЛ ИЧИНДЕГИ БИЗДИН БАСЫЛМАЛАР 
НАШИ  ИЗДАНИЯ  ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД……………………………………………..... 

 
63 
 

V. БИЗДИН  ТҮЗҮМ 
НАША   СТРУКТУРА  ……………………………………………………………………… 
 

 
66 



   

 
 
 

КИРИШ СӨЗ 
 
2010-жыл биздин өлкө үчүн жөнөкөй 

мезгил болгон жок, бирок ошол эле учурда ал 
бир топ чөйрөлөрдө чоң өзгөрүштөр менен 
белгилүү болду. Биздин ведомство үчүн жыл 
үзүрлүү жана мазмундуу болду, биз коюлган 
милдеттерди ийгиликтүү аткара алдык деп 
ойлойм. 

 
Ушул жылы биз пландарыбызды ишке 

ашыра алдык жана 2011-2015-жылдарда 
Кыргыз Республикасында Интеллектуалдык 
менчикти жана инновацияларды өнүктүрүү-
нүн улуттук стратегиясынын иштелип чы-
гуусу эң башкы жетишкендиктерибиздин би-
ри болуп калды. Биздин өлкө үчүн бул доку-
менттин актуалдуулугу талашсыз. Ресурстар-
дын чектелген шарттарында интеллектуал-
дык менчик системасын жана инновациялар-
ды өнүктүрүү өлкөнүн экономикасынын 
атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорула-
туунун аракеттүү куралдарынын бири катары 
көрүнөт. Болочок стратегия туруктуу эконо-
микалык өсүштүн негизги ресурстарынын 
биринде илимий-изилдөө мүмкүнчүлүгүн өз-
гөртүү үчүн, ошондой эле экономиканы тех-
нологиялык жакшыртуу үчүн шарттарды тү-
зүүгө багытталган.  

 
 
 

 ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
2010 год был не простым временем для 

нашей страны, однако в то же время он оз-
наменовался большими переменами во мно-
гих сферах. Для нашего ведомства год про-
шел продуктивно и насыщенно, думаю, мы 
успешно справились с поставленными зада-
чами.  

 
В этом году мы сумели реализовать 

многие наши планы и разработка Нацио-
нальной стратегии развития интеллектуаль-
ной собственности и инноваций в Кыргызс-
кой Республике на период 2011-2015 года 
стала одним из главных достижений. Ак-
туальность этого документа для нашей 
страны неоспорима. В условиях ограничен-
ных ресурсов развитие системы интеллек-
туальной собственности и инноваций предс-
тавляется одним из действенных инстру-
ментов повышения конкурентоспособности 
экономики страны. Будущая стратегия нап-
равлена на создание условий для трансфор-
мации научно-исследовательского потен-
циала страны в один из основных ресурсов 
устойчивого экономического роста, а также 
для технологической модернизации эконо-
мики.  
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Өткөн жылдагы дагы бир маанилүү ка-
дам, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл 
дүйнөлүк уюмунун колдоосу астында Техно-
логияларды жана инновацияларды колдоо 
борборунун түзүлүшү болуп калды. Интел-
лектуалдык менчиктин мамлекеттик фонду-
нун базасындагы аталган борбор технология-
ларды өткөрүп берүүдө жана өздөштүрүүдө 
мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү, илим ме-
нен өндүрүштүн ортосундагы маалыматтык 
алмашууну ишке ашырууну камсыз кылууга 
багытталган ишмердүүлүктү жүзөгө ашырат.  

 
Мурдагы жылдардагыдай эле ведомст-

вону жакшыртуу жана алдыңкы технология-
ларга өтүү боюнча, ошондой эле мыйзамдар-
ды мындан ары жакшыртуунун, эл аралык 
кызматташтыкты жана көптөгөн башка чөй-
рөлөрдү өнүктүрүүнүн үстүндө иштөө жи-
гердүү улантылды.  

 
Биз өткөн жылы көп нерсеге жетиштик, 

бирок кийинки пландарыбыз, албетте кыйла 
кеңири жана амбициялуу. Интеллектуалдык 
менчик ата мекендик экономиканы өнүктү-
рүүдө укугу боюнча артыкчылыктуу орундуу 
ээлөөгө тийиш жана биздин ведомство бул 
үчүн бардык күч-аракеттерин жумшайт! 

 
Сөзүмдүн аягында өзүлөрүнүн мыкты 

адистиктери жана тырышчаактыгы менен 
жылды ийгиликтүү аяктоого зор салым кош-
кон урматтуу кесиптештериме ыраазычылы-
гымды жана үзүрлүү 2011-жылды каалоомду 
билдирем! 

 
 
 

Урматтоо менен, 
 
З. Б. Исабаева 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Другим значительным шагом в про-
шедшем году  стало создание Центра под-
держки технологий и инноваций при под-
держке Всемирной организации интеллек-
туальной собственности. Центр на базе Го-
сударственного фонда интеллектуальной 
собственности будет осуществлять деятель-
ность, направленную на обеспечение госу-
дарственно-частного партнерства в передаче 
и внедрении технологий, осуществления 
информационного обмена между наукой и 
производством. 

 
Как и в предыдущие годы, активно 

продолжалась работа по модернизации ве-
домства и переходу к передовым техноло-
гиям, а также над дальнейшим  совершенст-
вованием законодательства, развитием меж-
дународного сотрудничества и многим  дру-
гим сферам.  

 
Мы достигли многого за прошедший 

год, но планы на следующий, несомненно, 
более обширны и амбициозны. Интеллек-
туальная собственность должна по праву 
занимать приоритетное значение в развитии 
отечественной  экономики и наше ведомст-
во будет прилагать все усилия для этого! 

 
В завершение, уважаемым коллегам, 

чей профессионализм и усердие сделали 
возможным успешное завершение года,  вы-
ражаю благодарность и пожелание плодот-
ворного  2011 года!  
 
 
 
 

С уважением, 
 
З. Б. Исабаева 
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I.  БИЗДИН ЖЕТИШКЕНДИКТЕР… 
 

…мыйзамдарда 
 
Интеллектуалдык менчиктин бүткүл 

дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) Автордук укук 
боюнча келишимин жана ИМБДУнун Атка-
руулар жана фонограммалар боюнча кели-
шимин ратификациялоодо алынган Кыргыз 
Республикасынын милдеттенмелерин ишке 
ашыруу максаттарында  Кыргыз Республика-
сынын Мамлекеттик интеллектуалдык мен-
чик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан 
“Кыргыз Республикасынын “Автордук укук 
жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамына 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 
тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мый-
замынын долбоору даярдалды. Көрсөтүлгөн 
ИМБДУнун келишимдери авторлорго, атка-
руучуларга, фонограмма чыгаруучуларга, 
эфирдик уюмдарга жана инновациялык тех-
нологияларды жана Интернетти өнүктүрүүгө 
байланышкан кабелдик берүүлөргө жаңы 
укуктарды бекитет.  

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын 
“Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүн-
дө” Мыйзамын туура түшүндүрүүгө жана на-
тыйжалуу колдонууга өбөлгө түзүүчү, так-
тоочу мүнөздөгү өзгөртүүлөр жана толуктоо-
лор киргизилет. 

“Кыргыз Республикасынын Мамлекет-
тик интеллектуалдык менчик кызматынын 
маселелери жөнүндө” Кыргыз Республика-
сынын Президентинин 2010-ж. 15-январын-
дагы № 5 Жарлыгы менен Кыргыз Республи-
касынын Мамлекеттик интеллектуалдык 
менчик кызматынын (Кыргызпатент) Жобосу 
жана Башкаруу схемасы бекитилген.  

Интеллектуалдык менчик жаатындагы 
ченемдик укуктук базаны жакшыртуу мак-
саттарында жана ведомстволук ченемдик ак-
тыларды “Кыргыз Республикасынын ченем-
дик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын талаптары-
на ылайык келтирүү максаттарында 2010-
жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекет-
тик интеллектуалдык менчик кызматы (Кыр-
гызпатент) тарабынан бир катар ченемдик 
укуктук актылар иштелип чыкты жана андан 
ары ылайыктуу мамлекеттик органдар тара-
бынан кабыл алынды.  

 
 
 

 I.  НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ … 
 

…в законодательстве 
 

В целях реализации обязательств Кыр-
гызской Республики взятых при ратифика-
ции Договора Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (ВОИС) по 
авторскому праву и Договора ВОИС по ис-
полнениям и фонограммам Государствен-
ной службой интеллектуальной собствен-
ности Кыргызской Республики (Кыргызпа-
тент) был подготовлен Проект Закона Кыр-
гызской Республики «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Кыргызской Рес-
публики «Об авторском праве и смежных 
правах». Указанные договора ВОИС зак-
репляют новые правомочия авторам, испол-
нителям, производителям фонограмм, орга-
низациям эфирного и кабельного вещания, 
связанные с развитием информационных 
технологий и Интернета.  

Также вносятся изменения и дополне-
ния уточняющего характера, которые будут 
способствовать правильному толкованию и 
эффективному применению Закона Кыр-
гызской Республики «Об авторском праве и 
смежных правах».  

Указом Президента Кыргызской Рес-
публики «О вопросах Государственной 
службы интеллектуальной собственности 
Кыргызской Республики» от 15 января 2010 г. 
№ 5 утверждены Положение и Схема управ-
ления Государственной службы интеллек-
туальной собственности Кыргызской Рес-
публики (Кыргызпатент). 

В целях совершенствования норматив-
ной правовой базы в области интеллек-
туальной собственности, и в целях приведе-
ния ведомственных нормативных актов в 
соответствие с требованиями Закона Кыр-
гызской Республики «О нормативных пра-
вовых актах Кыргызской Республики» в 
2010 г. Государственной службой интеллек-
туальной собственности Кыргызской Рес-
публики (Кыргызпатент) был разработан и в 
последующем принят соответствующими 
государственными органами ряд норматив-
ных правовых актов. 
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Кыргыз Республикасынын Убактылуу 
өкмөтүнүн 2010-ж. 9-июлундагы  №117 ток-
тому менен “Каршылыктарды, арыздарды 
берүүнүн жана аларды Кыргыз Республика-
сынын Мамлекеттик интеллектуалдык мен-
чик кызматынын алдындагы Апелляциялык 
кеңеште карап чыгуунун эрежелери” беки-
тилди. 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 
интеллектуалдык менчик кызматынын колле-
гиясынын 2010-ж. 14-июлундагы № 8-токто-
му менен Кыргыз Республикасынын Мамле-
кеттик интеллектуалдык менчик кызматынын 
алдындагы Апелляциялык кеңеш жөнүндө 
жобо бекитилди.  

Кыргыз Республикасынын Убактылуу 
өкмөтүнүн 2010-ж. 9-июлундагы  №118 ток-
тому менен “Өнөр жай менчиги объектисине, 
селекциялык жетишкендикке коргоо доку-
ментин ыйгарып берүү жөнүндө келишимди, 
аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө 
лицензиялык келишимди, технологияларды 
өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоо-
нун эрежелери” бекитилди.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2009-ж. 22-декабрындагы № 794-токтому ме-
нен “Интеллектуалдык менчик объектилерин 
камтыган товарларга карата бажы көзөмөлү-
нүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү туура-
луу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2000-ж. 27-ноябрындагы № 694-токтомуна 
киргизилген өзгөртүүлөр 2010-ж. 26-фев-
ралында күчүнө кирди. Көрсөтүлгөн өзгөр-
түүлөр интеллектуалдык менчик объектиле-
рин камтыган товарларды бажы чегарасы ар-
кылуу алып өтүүдө укук ээсинин укугун кор-
гоону жүзөгө ашыруу үчүн, Кыргыз Респуб-
ликасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекет-
тик бажы кызматынын реестрине  интеллек-
туалдык менчик объектилерин киргизүүнүн 
жол-жоболорун жөнөкөйлөштүрүүгө багыт-
талды.  
 

Постановлением Временного Прави-
тельства Кыргызской Республики от 9 июля 
2010 г. № 117 утверждены «Правила подачи 
возражений, заявлений и их рассмотрения в 
Апелляционном совете при Государствен-
ной службе интеллектуальной собственнос-
ти Кыргызской Республики». 

Постановлением коллегии Государст-
венной службы интеллектуальной собствен-
ности Кыргызской Республики от 14 июля 
2010 г. № 8 утверждено Положение об 
Апелляционном совете при Государствен-
ной службе интеллектуальной собственнос-
ти Кыргызской Республики. 

Постановлением Временного Прави-
тельства Кыргызской Республики от 9 июля 
2010 г. № 118 утверждены «Правила регист-
рации договора об уступке охранного доку-
мента на объект промышленной собствен-
ности, селекционное достижение, лицен-
зионного договора о предоставлении права 
на их использование, договора о передаче 
технологии». 

26 февраля 2010 г. вступили в силу из-
менения, внесенные постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республики от 22 де-
кабря 2009 г. № 794 в постановление Прави-
тельства Кыргызской Республики от 27 
ноября 2000 г. № 694 «Об утверждении По-
ложения о порядке таможенного контроля в 
отношении товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности». Указан-
ные изменения направлены на упрощение 
процедуры включения объектов интеллек-
туальной собственности в реестр Госу-
дарственной таможенной службы при Пра-
вительстве Кыргызской Республики для осу-
ществления защиты прав правообладателя 
при перемещении через таможенную грани-
цу товаров, содержащих объекты интеллек-
туальной собственности. 
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БИЗДИН ЖЕТИШКЕНДИКТЕР … 
 

…эл аралык кызматташтыкта 
 
2010-жылы Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызма-
тынын (Кыргызпатент) эл аралык кызматташ-
тык боюнча ишмердүүлүгү өткөн жылдардагы-
дай эле, ылайыктуу эл аралык жана эки тарап-
туу келишимдерден келип чыгуучу Кыргыз 
Республикасынын кызыкчылыктарын сактоону 
жана милдеттенмелерди аткарууну камсыз кы-
лууга, ошондой эле интеллектуалдык менчик 
боюнча эл аралык уюмдар жана чет өлкөлүк ве-
домстволор менен кызматташтыкты чыңдоого 
жана өнүктүрүүгө багытталды.  

 
ИМБДУ менен кызматташуу 
2010-ж. ичинде Кыргызпатент Интеллек-

туалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун 
Кавказ, Борбордук Азия жана Чыгыш Европа 
өлкөлөрүнүн тобу боюнча Аймактык кордина-
тору катарында ИМБДУнун комитеттеринин 
жана жумушчу топторунун ишине активдүү ка-
тышты.  

Кыргызпатенттин директору З. Б. Исабаева 
жетектеген Кыргыз Республикасынын делега-
циясы ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин Ас-
самблеяларынын 48-сериясынын отурумдары-
на, ошондой эле 2010-ж. 16-29-сентябрында 
Женевада болуп өткөн ИМБДУнун мүчө-
өлкөлөрүнүн патенттик ведомстволорунун 
башчыларынын Экинчи Глобалдуу симпозиу-
муна катышты (1-сүрөт). Ассамблеялардын 48-
сериясынын ишине ИМБДУнун 184 мүчө-
мамлекеттеринин делегациялары катышты. 
Бардыгы болуп 35, анын ичинде өткөн жыл 
үчүн отчет, ИМБДУнун стратегиялык максат-
тарын ишке ашыруу, ошондой эле ИМБДУну 
өнүктүрүүнүн Орто мөөнөттүү стратегиялык 
планын бекитүү сыяктуу маселелер каралды.  

Ассамблеялардын ишинин алкагында жо-
горку деңгээлдеги сегменттин жолугушуусу бо-
луп, ага 60тан ашуун мамлекеттердин министр-
лери катышты. Талкуунун башкы темалары тө-
мөнкүлөр болду: инновациялар жана экономи-
калык өсүштөгү жана келечектүү жумушчу 
орундарын түзүүдөгү алардын ролу; интеллек-
туалдык менчиктин, атап айтканда Патенттик 
кооперация жөнүндө келишимдин (РСТ), Бел-
гилердин Мадрид системасы жана башка гло-
балдуу системалар.    

Кыргызстандын делегациясы Интеллек-
туалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун 

 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ … 
 

…в международном сотрудничестве 
 

Деятельность Государственной служ-
бы интеллектуальной собственности Кыр-
гызской Республики (Кыргызпатент) по 
международному сотрудничеству в 2010 г., 
как и в предыдущие годы, была направлена 
на обеспечение соблюдения интересов и 
выполнения обязательств Кыргызской Рес-
публики, вытекающих из соответствующих 
международных и двусторонних догово-
ров, а также на укрепление и развитие сот-
рудничества с международными организа-
циями и зарубежными ведомствами по ин-
теллектуальной собственности. 

 
Сотрудничество с ВОИС 
В течение 2010 г. Кыргызпатент ак-

тивно участвовал в работе комитетов и ра-
бочих групп ВОИС в качестве Региональ-
ного координатора Всемирной организации 
интеллектуальной собственности по группе 
стран Кавказа, Центральной Азии и Вос-
точной Европы. 

Делегация Кыргызской Республики, 
возглавляемая директором Кыргызпатента 
З. Б. Исабаевой, приняла участие в заседа-
ниях 48-й серии Ассамблей государств-
членов ВОИС, а также во Втором Глобаль-
ном симпозиуме глав патентных ведомств 
стран-членов ВОИС, проходивших с 16 по 
29 сентября 2010 г. в Женеве (фото 1). В 
работе 48-й серии заседаний Ассамблей 
приняли участие делегации 184 государств-
членов ВОИС. Были рассмотрены более 35 
вопросов, в том числе такие, как отчет за 
предыдущий год, реализация Стратегичес-
ких целей ВОИС, а также утверждение 
Среднесрочного стратегического плана 
развития ВОИС. 

В рамках работы Ассамблей состоя-
лась встреча сегмента высокого уровня, в 
которой приняли участие министры более 
60 государств. Главными темами обсужде-
ния были: инновации и их роль в экономи-
ческом росте и создании перспективных 
рабочих мест; глобальные системы интел-
лектуальной собственности, в частности 
Договора о патентной кооперации (РСТ), 
Мадридской системы знаков и другие. 

Делегация Кыргызстана, выступая в 
качестве координатора Региональной груп-
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Кавказ, Борбордук Азия жана Чыгыш Европа 
өлкөлөрүнүн тобу боюнча Аймактык кордина-
тору катарында чыгуу менен, интеллектуалдык 
менчик системасын мындан ары эл аралык 
өнүктүрүүгө, климаттын өзгөрүшү, азык-түлүк 
коопсуздугу, ошондой эле улуттар аралык би-
лимдердеги ажырымдарды кыскартуу сыяктуу 
глобалдуу көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган эл 
аралык коомдоштуктардын күч-аракеттеринин 
колдоосун белгиледи.  

Делегациянын баруу учурунда ИМБДУ 
менен Кыргызпатенттин ортосунда ал жерлерде 
илимий коомдоштуктардын өкүлдөрү, ойлоп 
табуучулар, техникалык ЖОЖдордун студент-
тери жана бизнес-коомдоштуктардын өкүлдөрү 
техникалык жана патенттик маалыматтарды 
жана технологияларды өнүктүрүү жана иннова-
цияларды алга жылдырууга байланышкан баш-
ка кызмат көрсөтүүлөрдү издөөдө консульта-
цияларды, жардамдарды алууга мүмкүн болгон 
Технологияларды жана инновацияларды колдоо 
борборлорун түзүү боюнча биргелешкен мил-
деттенмелер жөнүндө Макулдашууга кол коюл-
ду.   

ИМБДУнун өкүлдөрүнүн жана эл аралык 
эксперттердин катышуусунда  “Патенттик маа-
лымат жана Технологияларды жана инновация-
ларды колдоо борборлорун түзүү боюнча” 
ИМБДУнун семинарын өткөрүү ушул макул-
дашууга ылайык ТИКБны түзүүнүн биринчи 
этабы болуп калды. Интеллектуалдык менчик-
тин Мамфондунун (ИММФ) базасында Техно-
логияларды жана инновацияларды колдоонун 
биринчи башкы борбору түзүлдү, анын милдет-
терине маалымат базаларын пайдалануу менен 
техникалык маалыматтарды издөөгө жардам 
берүү, технологиялардын жана атаандаштыкка 
жөндөмдүүлүк мониторингин жүргүзүү ж.б. 
кирет.   

Андан тышкары Кыргызпатент ИМБДУ-
нун башка мүчө-өлкөлөрү менен катар 2012-
2013-жж. Уюмдун Программасын жана Бюдже-
тин, 2010-2015-жж. ИМБДУнун орто мөөнөттүү 
стратегиялык планын кабыл алууга байланыш-
кан жана РСТ системасын, Белгилерди эл ара-
лык каттоонун Мадрид системасын мындан ары 
реформалоого тиешелүү маселелерди талкуу-
лоого катышты.   

2011-ж. ИМБДУнун иш-чараларынын 
планына Кыргызпатенттин беш сунушун кирги-
зүү ИМБДУ менен макулдашылды. ИМБДУ 
менен биргеликте Кыргызпатентке караштуу 
Мамлекеттик патенттик-техникалык китепка-
нанын (МПТК) базасында Депозитардык китеп-

пы некоторых стран Восточной Европы, 
Центральной Азии и Кавказа, отметила 
поддержку усилий международного сооб-
щества, направленных на дальнейшее раз-
витие международной системы интеллек-
туальной собственности, решение глобаль-
ных проблем, таких, как изменение клима-
та, продовольственная безопасность, а так-
же сокращение разрыва в знаниях между 
нациями. 

Во время визита между ВОИС и Кыр-
гызпатентом состоялось подписание Сог-
лашения о совместных обязательствах по 
созданию Центров поддержки технологий 
и инноваций, где представители научного 
сообщества, изобретатели, студенты тех-
нических вузов и представители бизнес-
сообщества смогут получить консультации, 
содействие в поиске технической и патент-
ной информации и другие услуги, связан-
ные с развитием технологий и продвиже-
нием инноваций. 

В соответствии с данным соглаше-
нием первым этапом  создания ЦПТИ ста-
ло проведение семинара ВОИС «По па-
тентной информации и открытию Центров 
по поддержке технологий и инноваций» с 
участием представителей ВОИС и между-
народных экспертов. На базе Госфонда ин-
теллектуальной собственности (ГФИС) 
создан первый головной Центр по под-
держке технологий и инноваций, в задачу 
которого входит содействие в поиске тех-
нической информации с использованием 
баз данных, мониторинг технологий и кон-
курентоспособности и др.  

Кроме того, Кыргызпатент, наряду с 
другими странами-членами ВОИС прини-
мал участие в обсуждении вопросов, свя-
занных с принятием Программы и Бюдже-
та Организации на 2012-2013 гг., среднес-
рочного стратегического плана ВОИС на 
2010-2015 гг. и вопросов, касающихся 
дальнейшей реформы системы PCT, Мад-
ридской системы международной регист-
рации знаков.  

С ВОИС было согласовано включение 
пяти предложений Кыргызпатента в план 
мероприятий ВОИС на 2011 г. Совместно с 
ВОИС проводится работа по созданию Де-
позитарной библиотеки на базе Государст-
венной патентно-технической библиотеки 
(ГПТБ) при Кыргызпатенте и по данной 
договоренности готовится подписание Ме-
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кананы түзүү боюнча жана ушул макулдашуу-
лар боюнча ИМБДУ менен Кыргызпатенттин 
ортосунда өз-ара түшүнүшүү жөнүндө мемо-
рандумга кол коюуга даярдык иштери жүргүзү-
лүүдө.  

Кыргызпатент ИМБДУнун эл аралык иш-
чараларына Кыргызпатенттин кызматкерлери-
нин катышуусун, ИМБДУнун Академиясынын 
сызыгы боюнча, анын ичинде Турин универси-
тетинин магистратурасында адистерди окутуу-
ну, өнүккөн өлкөлөрдүн патенттик ведомство-
лорунда Кыргызпатенттин кызматкерлерин 
стажировкадан өткөрүүнү, ошондой эле “Ин-
теллектуалдык менчиктин негиздери” курсу 
боюнча аралыктан туруп окутууну камтыган 
интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү кадр-
ларды даярдоо маселелери боюнча ИМБДУ ме-
нен кызматташуусун улантты. 

 

морандума о взаимопонимании между 
ВОИС и Кыргызпатентом. 

Кыргызпатент продолжил сотрудни-
чество с ВОИС по вопросам подготовки 
кадров в сфере интеллектуальной собст-
венности, включающее участие сотрудни-
ков Кыргызпатента в международных ме-
роприятиях ВОИС, обучение специалистов 
по линии Академии ВОИС, в том числе в 
магистратуре Туринского университета, 
стажировки сотрудников Кыргызпатента в 
патентных ведомствах развитых стран, а 
также дистанционное обучение по курсу 
«Основы интеллектуальной собственнос-
ти».  
 

 
1-сүрөт 
Фото 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



 

ЕАПУ менен кызматташтык 
2010-ж. ичинде Кыргызпатент Евразия-

лык патенттик уюм (ЕАПУ) менен кызмат-
ташуусун активдүү улантты. Отчеттук жылда 
Кыргызпатенттин өкүлдөрү ЕАПУнун Адми-
нистративдик кеңешинин (ЕАПУ АК) Бюд-
жеттик жумушчу тобунун он бешинчи оту-
румуна, ошондой эле ЕАПУ АКтын жыйыр-
ма үчүнчү (он жетинчи кезектеги) отурумуна 
(2010-ж. 8-10 ноябры) катышышты. (2 сү-
рөт).  

2010-ж. сентябрда Евразиялык патент-
тик уюмдун Москва шаарындагы штаб-
квартирасында Евразиялык патенттик кон-
венциянын катышуучу-мамлекеттеринин 
улуттук патенттик ведомстволорунун адис-
тери үчүн евразиялык патенттик система жө-
нүндө тематикалык дарстардын цикли өткө-
рүлүп, аны Кыргызпатенттин төрт эксперти 
угушту. Евразиялык патенттик уюм жыл са-
йын Интеллектуалдык менчиктин Россия 
мамлекеттик институтунун (ИМРМИ) база-
сында “Интеллектуалдык менчик. Патент 
таануу” багыты боюнча ЕАПУнун мүчө-
өлкөлөрүнүн патенттик ведомстволорунун 
адистерин адистик кайра даярдоо боюнча 
окуу тобун түзөт. 2010-ж. Кыргызпатенттин 
1 адиси аталган курста окуду.  

Кыргыз Республикасы Ыйгарым укук-
туу өкүл – Кыргызпатенттин директору жана 
анын орун басары аркылуу 2010-ж. ноябрын-
да Москвада өткөн Өнөр жай менчигин кор-
гоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык 
кеңештин (ӨМКМАК) жана Интеллектуал-
дык менчик жаатында укук бузууларга бөгөт 
коюу боюнча кызматташтык жөнүндө макул-
дашуунун катышуучу-мамлекеттеринин Бир-
гелешкен жумушчу комиссиясынын бирге-
лешкен 19 отурумуна катышты. Отурумда 
Интеллектуалдык менчиктин Россия мамле-
кеттик институтуна (ИМРМИ) интеллектуал-
дык менчик чөйрөсүндөгү адистерди адистик 
кайра даярдоо жана квалификациясын жого-
рулатуу боюнча КМШ катышуучу-
мамлекеттеринин базалык уюмунун статусун 
берүү, мамлекеттер аралык маалымат алма-
шууну уюштуруу жана автордук укук менен 
чектеш укуктар боюнча улуттук маалымат 
базаларын түзүү жана башка маселелер 
боюнча кызматташтык жөнүндө Макулда-
шууну ратификациялоонун жүрүшү сыяктуу 
маселелер каралды.  
 

 Сотрудничество с ЕАПО 
В течение 2010 г. Кыргызпатент про-

должал активно сотрудничать с Евразийс-
кой патентной организацией (ЕАПО). В от-
четном году представители Кыргызпатента 
приняли участие в пятнадцатом заседании 
Бюджетной рабочей группы Администра-
тивного совета ЕАПО (АС ЕАПО), а также в 
работе двадцать третьего (семнадцатого 
очередного) заседания АС ЕАПО (8-10 
ноября 2010 г.) (фото 2).  

В сентябре 2010 г. в г. Москве в штаб-
квартире Евразийской патентной организа-
ции был проведен цикл тематических лек-
ций о евразийской патентной системе для 
специалистов национальных патентных ве-
домств государств-участников Евразийской 
патентной конвенции, который прослушали 
четыре эксперта Кыргызпатента. Евразийс-
кое патентное ведомство ежегодно форми-
рует учебную группу по профессиональной 
переподготовке специалистов патентных 
ведомств государств-членов ЕАПО по нап-
равлению «Интеллектуальная собствен-
ность. Патентоведение» на базе Российского 
государственного института интеллектуаль-
ной собственности (РГИИС). В 2010 г. обу-
чился 1 специалист Кыргызпатента. 

Кыргызская Республика в лице Пол-
номочного представителя – директора Кыр-
гызпатента и его заместителя приняли учас-
тие в совместном 19 заседании Межгосу-
дарственного совета по вопросам охраны 
промышленной собственности (МГСОПС) и 
Совместной рабочей комиссии государств-
участников Соглашения о сотрудничестве 
по пресечению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности, которое 
состоялось в Москве в ноябре 2010 г. На за-
седании были рассмотрены такие вопросы, 
как придание Российскому государственно-
му институту интеллектуальной собствен-
ности (РГИИС) статуса базовой организа-
ции государств-участников СНГ по профес-
сиональной переподготовке и повышению 
квалификации специалистов в сфере интел-
лектуальной собственности, ход ратифика-
ции Соглашения о сотрудничестве по орга-
низации межгосударственного обмена ин-
формацией и формированию национальных 
баз данных по авторскому праву и смежным 
правам и другие вопросы. 
 

 

 11



2-сүрөт 
Фото 2 

 

 
 
 

БУУнун ЕЭКи менен кызматташуу 
2010-ж. БУУнун Европалык экономика-

лык комиссиясы (БУУ ЕЭК) менен кызмат-
ташуу улантылды. Женевада өткөн Интел-
лектуалдык менчик боюнча адистер тобунун 
төртүнчү жылдык сессиясына Кыргызпатент-
тин директорунун орун басары Д. Б. Сыды-
ков катышты. Төртүнчү сессия эл аралык 
илимий-изилдөө иштелмелери жаатындагы 
маселелердин маанилүү алкагын, ошондой 
эле интеллектуалдык менчикти эл аралык 
укуктук колдонуунун айрым көйгөйлөрүн 
карап чыкты.  

Натыйжада, 2011-ж. май айында Биш-
кекте интеллектуалдык менчик объектилерин 
коммерциялаштыруу жана баалоо жөнүндө 
аймактык семинар өткөрүү зарылдыгы туу-
ралуу макулдашууга жетишилди.   

 
CISAC менен кызматташуу   
Кыргыз Республикасы Авторлордун жа-

на композиторлордун коомдорунун эл ара-
лык конфедерациясынын (CISAC) туруктуу 
мүчөсү болуп эсептелет жана бул уюм менен 
өз-ара аракеттенүүсүн дайыма жүзөгө ашы-
рып келет. 2010-ж. CISAC менен Кыргызпа-
тент тарабынан CISACтын маалымат базала-

 Сотрудничество с ЕЭК ООН 
В 2010 г. продолжалось сотрудничест-

во с Европейской экономической комиссией 
ООН (ЕЭК ООН). В четвертой годовой сес-
сии Группы специалистов по интеллек-
туальной собственности, проходившей в 
Женеве, принимал участие заместитель ди-
ректора Кыргызпатента Д. Б. Сыдыков. Чет-
вертая сессия рассмотрела важный круг 
вопросов в области международных научно-
исследовательских разработок, а также не-
которые проблемы международного пра-
воприменения интеллектуальной собствен-
ности. 

В результате была достигнута догово-
ренность о необходимости проведения в 
Бишкеке регионального семинара о ком-
мерциализации и оценке объектов интел-
лектуальной собственности в мае 2011 г.   

 
Сотрудничество с CISAC 
Кыргызская Республика является пос-

тоянным членом Международной конфеде-
рации обществ авторов и композиторов 
(CISAC) и осуществляет постоянное взаи-
модействие с этой организацией. В 2010 г. 
было подписано Соглашение с CISAC о 
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рынын жана программалык камсыздоолору-
нун (куралдарынын) пайдаланылуу мүмкүн-
дүгү жөнүндө макулдашууга кол коюлду.  

CISACтын жардамы аркасында ошон-
дой эле автордук жана чектеш укуктарды 
башкарууда зарыл болгон C-Basic жана 
CoSIS программалык камсыздоолорунун 
Кыргызпатент тарабынан алынышы жөнүндө 
Швейцариянын Автордук коому менен ма-
кулдашууга кол коюлду. Кыргызпатенттин 
сурамынын негизинде  АКШнын Эл аралык 
өнүктүрүү боюнча агенттиги (USAID) ушул 
программалык камсыздоону алууну финан-
сылады.  

Декабрь айында CISAC ушул програм-
малык камсыздоону пайдалануу боюнча оку-
туу тренингин уюштурду. C-Basic жана 
CoSISти пайдалануучуларды окутууга ве-
домствонун кызыкдарлыгын эске алып, Кыр-
гызпатент эки адистин тренингге катышуу-
сун камсыз кылды.  

 
ЕПВ менен кызматташуу 
Европалык патенттик ведомство (ЕПВ) 

менен кызматташууну активдештирүү боюн-
ча кадамдар жасалды.  

Европалык патенттик ведомствонун 
(ЕПВ) президентинин дарегине Кыргызпа-
тент менен ЕПВнын ортосундагы кызмат-
таштыкты кайта баштоо жөнүндө сунуш ме-
нен кат жөнөтүлгөн. Буга ЕПВнын КМШ өл-
көлөрү жана Монголия боюнча бөлүмүнүн 
директору Нина Формби айымдын катышуу-
су менен ноябрь айында Москвада өтө турган 
ЕАПУнун Административдик кеңешинин 
отурумунда кызматташтыктын негизги мак-
саттарын жана артыкчылыктарын талкуулоо 
сунушу менен оң жооп алынган. Кыргызпа-
тенттин директору менен жолугушуудан ки-
йин Н. Формби айым анын долбоору эки та-
раптуу кызматташтыктын артыкчылыктуу 
багыттарын изилдөө үчүн уюмга жиберилген 
Кыргыз Республикасындагы Интеллектуал-
дык менчиктин жана инновациялардын улут-
тук стратегиясына кызыгуусун көрсөткөн.   

 
Ведомстволор аралык кызматташтык
Өнүгүү процессинде Япония патент-

тик ведомствосу (ЯПВ) менен кызматташуу 
орун алган. Япон тарап Кыргызпатентке өнөр 
жай менчиги жаатындагы – AIPN системасы-
нын кеңейтилген түйүнүн пайдалануу мүм-
күндүгүн тартуулайт. Бул система ЯПВ өнөк-
төштүк кызматташтыкты кармаган интеллек-

возможности использования Кыргызпатен-
том баз данных и программного обеспече-
ния (инструментов) CISAC.  

При содействии CISAC также подпи-
сано соглашение с Авторским обществом 
Швейцарии о приобретении Кыргызпатен-
том программного обеспечения C-Basic и 
CoSIS, необходимого при администрирова-
нии авторских и смежных прав. По запросу 
Кыргызпатента Агентство США по между-
народному развитию (USAID) профинанси-
ровало приобретение данного программного 
обеспечения. 

 
В декабре CISAC организовал обу-

чающий тренинг по использованию данного 
программного обеспечения. Учитывая заин-
тересованность ведомства в обучении поль-
зователей C-Basic и CoSIS, Кыргызпатент 
обеспечил участие в тренинге двух специа-
листов.  

 
Сотрудничество с ЕПВ 
Предприняты шаги по активизации 

сотрудничества с Европейским патентным 
ведомством (ЕПВ).  

В адрес президента Европейского па-
тентного ведомства было направлено пись-
мо с предложением о возобновлении сот-
рудничества между Кыргызпатентом и ЕПВ. 
Был получен позитивный ответ с предложе-
нием обсудить главные цели и приоритеты 
сотрудничества на заседании Администра-
тивного совета ЕАПО, который проходил в 
ноябре в Москве с участием директора от-
дела ЕПВ по странам СНГ и Монголии  
г-жой Ниной Формби. После встречи с ди-
ректором Кыргызпатента г-жа Н. Формби 
проявила интерес к Национальной стратегии 
интеллектуальной собственности и иннова-
ций в Кыргызской Республике, проект кото-
рой был направлен в организацию для изу-
чения приоритетных направлений двусто-
роннего сотрудничества. 

 
Межведомственное сотрудничество 
В процессе развития находится сот-

рудничество с Японским патентным ве-
домством (ЯПВ). Японская сторона пре-
доставляет возможность Кыргызпатенту ис-
пользовать расширенную сеть в области 
промышленной собственности – систему 
AIPN. Эта система используется для пре-
доставления информации по сети Интернет 
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туалдык менчик боюнча башка ведомство-
лорго ЯПВнын патенттик экспертизалары 
жөнүндө Интернет түйүнү боюнча маалы-
маттарды берүү үчүн пайдаланылат. Кыргыз-
патентке караштуу ИММФнын аткаруучу 
директору З. К. Оморова Япон ведомствосу 
тарабынан уюштурулган, өнөр жай менчигин 
башкарууда маалыматтык технологияларды 
пайдалануу боюнча тренингге катышты.   

Интеллектуалдык менчикти коргоо жаа-
тында Кыргызпатент менен ЯПВнын орто-
сундагы кызматташтык жөнүндө макулда-
шуунун долбоору карап чыгуу этабында ту-
рат.  

Ошондой эле Индиянын Интеллек-
туалдык менчикти башкаруунун улуттук 
институту менен болгон ведомстволор ара-
лык кызматташтык өнүгүүдө. 2010-ж. 3-6-
мартта Нью Делиде (Индия) өткөн Соода-
экономикалык жана илимий-техникалык 
кызматташтык боюнча кыргыз-индия Өкмөт-
төр аралык комиссиясынын 5-отурумунун 
алкагында интеллектуалдык менчикти жана 
салттуу билимдерди коргоо чөйрөсүндө Кыр-
гызстан менен Индиянын ортосундагы кыз-
матташууну өнүктүрүү жөнүндө макулда-
шууга жетишилди.  

Отурумга Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кыз-
матынын директорунун орун басары 
Д.Б.Сыдыков катышты. Тараптар интеллек-
туалдык менчик чөйрөсүндөгү кызматташтык 
абдан актуалдуу жана аны тоо кендерин ка-
зуу өнөр жайы, айыл чарбасы, маалыматтык 
технология сыяктуу башка артыкчылыктуу 
багыттар менен тең катар өнүктүрүү зарыл 
экендиги жөнүндө бир пикирде болушту. 

Андан кийинки кадам катары кызмат-
таштыктын жыл сайынкы ведомстволор ара-
лык планын иштеп чыгуу пландаштырылды. 
Кыргызпатент предметтик, анын ичинде 
салттуу билимдер боюнча санариптик китеп-
кана жана Интеллектуалдык менчикти баш-
каруунун улуттук институту менен  кызмат-
таштыкты өнүктүрүүгө басым жасоого ниет-
тенүүдө.  
 

о патентных экспертизах ЯПВ  другим ве-
домствам по интеллектуальной собствен-
ности, с которыми ЯПВ поддерживает парт-
нерское сотрудничество. Исполнительный 
директор ГФИС при Кыргызпатенте З. К. Омо- 
рова приняла участие в тренинге по исполь-
зованию информационных технологий при 
администрировании промышленной собст-
венности, организованным Японским ве-
домством. 

Проект соглашения о сотрудничестве 
между Кыргызпатентом и ЯПВ в области 
охраны интеллектуальной собственности 
находится на стадии рассмотрения.  

Также развивается межведомственное 
сотрудничество с Национальным инсти-
тутом управления интеллектуальной 
собственностью Индии. В рамках 5 заседа-
ния кыргызско-индийской Межправи-
тельственной Комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому 
сотрудничества, проходившего в Нью Дели 
(Индия) 3-6 марта 2010 г. была достигнута 
договоренность о развитии сотрудничества 
между Кыргызстаном и Индией в сфере ох-
раны интеллектуальной собственности и 
традиционных знаний. 

В заседании принял участие замести-
тель директора Государственной службы 
интеллектуальной собственности Кыргызс-
кой Республики Д. Б. Сыдыков. Стороны 
согласились, что сотрудничество в сфере 
интеллектуальной собственности весьма ак-
туально и его необходимо развивать нарав-
не с другими приоритетными направления-
ми, такими как горнодобывающая промыш-
ленность, сельское хозяйство, информа-
ционные технологии и другими.  

Следующим шагом запланирована раз-
работка ежегодного межведомственного 
плана сотрудничества. В указанном доку-
менте, Кыргызпатент намерен поставить ак-
центы на развитие предметного сотрудни-
чества, в том числе с цифровой библиотекой 
по традиционным знаниям и Национальным 
институтом управления интеллектуальной 
собственностью. 
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БИЗДИН ЖЕТИШКЕНДИКТЕР … 
 

...илим менен чыгармачылыкты алга 
жылдырууда жана өбөлгөлөөдө 

 
Кыргызпатент жана Интеллектуалдык 

менчиктин Мамлекеттик фонду (ИММФ) 
жыл сайын Кыргызстанда илимий жана чы-
гармачылык ишмердүүлүккө өбөлгө түзүү 
үчүн финансылык жана башка жардамдарды 
көрсөтөт.  

 
Сыйлыктарды тапшыруу 
2010-жылы Кыргызпатент тарабынан 

көрсөтүлгөн Кыргызстандын ойлоп табуу-
чуларынан жана чыгармачыл ишмерлеринен 
турган төрт талапкер ойлоп табуучулук жана 
чыгармачылык ишмердүүлүктөгү көрүнүктүү 
жетишкендиктери үчүн ИМБДУнун Алтын 
медалы менен сыйланышты.  

 
 

 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ … 
 

…в продвижении и стимулировании 
 науки и творчества 

   
Кыргызпатент и Государственный фонд 

интеллектуальной собственности (ГФИС) еже-
годно оказывают финансовую и другую по-
мощь для продвижения и стимулирования 
научной и творческой деятельности в Кыр-
гызстане.  

 
Вручение премий, наград 
В 2010 г. четыре представленные Кыр-

гызпатентом кандидатуры изобретателей и 
творческих деятелей Кыргызстана награждены 
Золотыми медалями ВОИС за выдающиеся 
достижения в изобретательской и творческой 
деятельности. 

 
 

 
 
 

Төмөндөгүлөр ИМБДУнун алтын ме-
далдарынын ээлери болуп калышты:  

 
Адабият жаатындагы көрүнүктүү 

жетишкендиктери үчүн – Сүйүнбай Эра-
лиев, эл акыны, бир катар улуттук жана эл 
аралык сыйлыктардын ээси. Ал кыргыз тили-
не которгон А.Твардовскийдин “Василий 
Теркин” аттуу китеби кыргыз адабиятындагы 
көркөм поэтикалык котормолордун үлгүлө-
рүнүн эң мыктыларынын бири болуп эсепте-
лет. С. Эралиевдин чыгармалары дүйнөнүн 
көп тилдерине которулган. (4-сүрөт). 

 

 Обладателями золотых медалей ВОИС  
стали: 

 
За выдающиеся достижения в области 

литературы – Суйюнбай Эралиев, народный 
поэт, лауреат ряда национальных и междуна-
родных премий. Его переложение на кыргызс-
кий язык “Книги про бойца” (“Василий Тер-
кин”) А. Твардовского является одним из луч-
ших образцов художественного поэтического 
перевода в кыргызской литературе. Произве-
дения С. Эралиева изданы на многих языках 
мира (фото 4). 
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Ойлоп табуучулуктагы көрүнүктүү 
жетишкендиктери үчүн – Сабырбек Жу-
мабеков, белгилүү хирург-ортопед, дарылоо-
нун сейрек ыкмаларынын автору, Травмато-
логия жана ортопедия илимий-изилдөө бор-
борунун  директору, Кыргыз Республикасы-
нын башкы ортопед-травмотологу, И.Ахун-
баев атындагы Кыргыз мамлекеттик медици-
налык академиянын (КММА) травматология, 
ортопедия жана экстремалдуу хирургия ка-
федрасынын башчысы. 

 

 За выдающиеся достижения в изоб-
ретательстве – Сабырбек Джумабеков, из-
вестный хирург-ортопед, автор уникальных 
методов лечения, директор Научно-
исследовательского центра травматологии и 
ортопедии, главный ортопед-травматолог 
Кыргызской Республики, заведующий кафед-
рой травматологии, ортопедии и экстремаль-
ной хирургии Кыргызской государственной 
медицинской академии им. И. Ахунбаева 
(КГМА). 
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Музыкалык искусство жаатындагы кө-
рүнүктүү жетишкендиктери үчүн – Бак-
тыбек Алишеров, композитор, Кыргыз Рес-
публикасынын Өкмөтүнүн жаштар сыйлыгы-
нын, “Жылдын тандоосу – жылдын адамы” эл 
аралык сыйлыгынын, «Жылдын мыкты компо-
зитору» сыйлыгынын ээси, Кыргыз Мамлекет-
тик тилинин Гимнинин, Кыргызстан жашта-
рынын Гимнинин, чоң формадагы чыгарма-
лардын, кинофильмдерге музыкалардын жана 
белгилүү ырлардын автору.   

Аткаруучулук жаатындагы көрүнүк-
түү жетишкендиктери үчүн – Бактыбек 
Шатенов, белгилүү аткаруучу, Т. Сатылганов 
атындагы улуттук филармониянын музыканты 
жана «Камбаркан», «Ордо-Сахна» сыяктуу 
белгилүү фольклордук ансамблдердин ырчы-
сы.   

Эгемендүүлүк жылдары ичинде атагы 
чыккан кара сөз чебери Чыңгыз Айтматов, 
белгилүү аткаруучу Самара Токтакунова, 
К.Орозов атындагы академиялык эл аспаптар 
оркестринин дирижеру Сардарбек Джумалиев, 
жазуучу Төлөгөн Касымбеков, композитор Му-
ратбек Бегалиев, окумуштуу-ойлоп табуучу  
Владимир Энгельшт жана башка кыргызстан-
дыктар ИМБДУнун алтын медалдарынын ээ-
лери болуп калышты. 2001-ж. азыркы учурга 
чейин ИМБДУнун Медалы менен 30 Кыргыз-
стандын илиминин жана искусствосунун кө-
рүнүктүү ишмерлери сыйланышты.  

Жаштардын илимий-техникалык чы-
гармачылыгын өнүктүрүүгө кошкон салымы 
үчүн ИМБДУнун атайын сертификаты менен 
“Алтын-Түйүн” Республикалык балдар инже-
нердик-техникалык академиясы сыйланды.  

Ошондой эле ойлоп табуучулук жана 
патенттик ишке кошкон салымы үчүн  
ЕАПУнун В. И. Блинников атындагы Алтын 
медалы менен медицина илимдеринин канди-
даты, доцент, Кыргыз Мамлекеттик медицина 
академиясынын Ченемдүү жана топография-
лык анатомия кафедрасынын башчысы Алмаз-
бек Өмүрбаев сыйланды. Андан мурдагы 
жылдарда бул ардактуу сыйлыкты техника 
илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук илимдер академия-
сынын (УИА) мүчө-корреспонденти, Кыргыз 
ССРинин эмгек сиңирген ойлоп табуучусу 
Самудин Абдраимов, медицина илимдеринин 
доктору, профессор, КММАнын Оперативдүү 
хирургия курсу менен госпиталдык хирургия 
кафедрасынын башчысы Жапарбек Бектуров, 
медицина илимдеринин доктору, профессор, 

 За выдающиеся достижения в об-
ласти музыкального искусства – Бак-
тыбек Алишеров, композитор, лауреат 
премии Правительства Кыргызской Рес-
публики для молодежи, международной 
премии «Выбор года – человек года», 
премии «Жылдын мыкты композитору», 
автор Гимна Кыргызского государствен-
ного языка и Гимна молодежи Кыргызс-
тана, произведений крупной формы, му-
зыки к кинофильмам и популярных пе-
сен. 

За выдающиеся достижения в об-
ласти исполнения – Бактыбек Шате-
нов, известный исполнитель, солист На-
циональной филармонии им. Т. Сатылга-
нова, музыкант и вокалист известных 
фольклорных ансамблей «Камбаркан» и 
«Ордо-Сахна».  

За годы независимости обладателя-
ми золотых медалей ВОИС стали прос-
лавленный мастер слова Чингиз Айтма-
тов, известная исполнительница Самара 
Токтакунова, дирижер Академического 
оркестра народных инструментов имени 
К. Орозова Сардарбек Джумалиев, писа-
тель Тологон Касымбеков, композитор 
Муратбек Бегалиев, ученый-изобретатель 
Владимир Энгельшт и другие кыргыз-
станцы. Всего же, начиная с 2001 г. по 
настоящее время Медалью ВОИС было 
награждено 30 выдающихся деятелей 
науки и искусства Кыргызстана. 

Специального сертификата ВОИС за 
вклад в развитие научно-технического 
творчества молодежи удостоена Рес-
публиканская детская инженерно-техни-
ческая академия «Алтын Түйүн». 

Также Золотой медалью ЕАПО им. 
В. И. Блинникова за вклад в изобрета-
тельское и патентное дело был наг-
ражден Алмазбек Омурбаев, кандидат ме-
дицинских наук, доцент, заведующий ка-
федрой нормальной и топографической 
анатомии КГМА им. И. Ахунбаева. В 
предыдущие годы эту почетную награду 
получили Самудин Абдраимов, доктор 
технических наук, профессор, член-
корреспондент Национальной академии 
наук Кыргызской Республики (НАН КР), 
заслуженный изобретатель Киргизской 
ССР, Жапарбек Бектуров, доктор меди-
цинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной хирургии с кур-
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Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сак-
тоо министрлигине караштуу реконструктив-
дик-калыбына келтирүү хирургиясынын или-
мий борборунун директору Эрнст Акрамовдор 
алышкан. 

Сыйлыктар жыл сайынкы майрам – 26-
апрель Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл 
дүйнөлүк жана Улуттук күнүнө карата өтүүчү 
салтанаттуу иш-чарада тапшырылды. Салт 
боюнча Интеллектуалдык менчик күнүнүн ур-
матына жана чыгармачылык активдүүлүктү 
жогорулатуу жана ойлоп табуучулук ишмер-
дүүлүктү шыктандыруу үчүн көрүнүктүү но-
ваторлорго, маданият жана искусство ишмер-
лерине Кыргызпатенттин атынан Ардак гра-
моталар жана аты көрсөтүлгөн стипендиялар 
тапшырылды. Кыргызпатенттин статс-кат-
чысы Б. Т. Кененбаев он мыкты авторлорго 
жана ойлоп табуучуларга ИММФнын чечими-
не ылайык Кыргызпатенттин жыл сайынкы 
аты көрсөтүлгөн стипендияларын тапшырды.  

Кыргызпатенттин дипломдорун жана аты 
көрсөтүлгөн стипендияларын республиканын 
ар кайсы ЖОЖдорунун он келечектүү сту-
денттери алышты.    

 
Долбоорлорду финансылоо 
Чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо 

жана өбөлгөлөө максаттарында ИММФнын 
Башкармасы тарабынан жалпы суммасы 
195720 сом өлчөмүндө финансылык жардам 
көрсөтүү жөнүндө чечим чыгарылды. 

Бул каражаттар ата мекендик жазуучу-
лардын, акындардын жана обончулардын ки-
тептерин жана  башка чыгармачыл долбоорло-
рун чыгарууга багытталды.  

Андан тышкары, жаш авторлордун “Нур-
борбор” коомдук-чыгармачылык бирикмеси-
нин жети жаш авторлорунун китептерин чыга-
рууга каражаттар бөлүндү.  

 
Сынактарды жана көргөзмөлөрдү өт-

көрүү 
“Алтын Түйүн” Республикалык балдар 

инженердик-техникалык академиясы (РБИТА) 
менен аймактарда мектеп окуучуларынын тех-
никалык чыгармачылыгын өнүктүрүү прог-
раммасы боюнча дайыма иш жүргүзүлүп ке-
лет.  

 
 
 
 
 

сом оперативной хирургии КГМА им.  
И. К. Ахунбаева; Эрнст Акрамов, доктор 
медицинских наук, профессор, директор 
Научного центра реконструктивно-
восстановитель-ной хирургии при Ми-
нистерстве здравоохранения Кыргызской 
Республики. 

Награды вручены на торжественном 
мероприятии, по случаю ежегодного 
праздника – Всемирного и Национально-
го дня интеллектуальной собственности 
26 апреля. По традиции в честь Дня ин-
теллектуальной собственности и для по-
вышения творческой активности и поощ-
рения изобретательской, деятельности от 
имени Кыргызпатента были вручены По-
четные грамоты и именные стипендии 
выдающимся новаторам, деятелям куль-
туры и искусства. Статс-секретарь Кыр-
гызпатента Б. Т. Кененбаев вручил еже-
годные именные стипендии Кыргызпа-
тента, согласно решению ГФИС десяти 
лучшим авторам и изобретателям.  

Дипломы и именные стипендии 
Кыргызпатента получили десять перспек-
тивных студентов из разных ВУЗов рес-
публики.  

 
Финансирование проектов 
В целях поддержки и стимулирова-

ния творческой деятельности Правлением 
ГФИС вынесено решение об оказании 
финансовой помощи на общую сумму 
195720 сом.  

Данные средства были направлены 
на издание книг, сборников и других 
творческих проектов отечественных пи-
сателей, поэтов и мелодистов. 

Кроме того, были выделены средст-
ва на издание книг семи молодых авторов 
общественно-творческого объединения 
молодых авторов “Нурборбор”.  

 
Проведение конкурсов и выставок
Постоянно проводится работа с Рес-

публиканской детской инженерно-
технической академией “Алтын Түйүн” 
(РДИТА) по программе развития техни-
ческого творчества школьников в регио-
нах.  
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Окуучулардын жана жаштардын ойлоп 
табуучулук дареметин өнүктүрүүгө жана тех-
никалык чыгармачылыгын пропагандалоого 
жардам берүү максаттарында, 2010-жылдын 
12-15-майында “Алтын-Түйүн” РБИТА менен 
бирдикте И. Раззаков атындагы Кыргыз Мам-
лекеттик техникалык университеттин (КТУ) 
жана “Алтын-Түйүн” РБИТАнын базасында 
“Биз XXI кылымдын интеллектуалдарыбыз” 
аттуу Республикалык сынак өткөрүлдү. Сы-
нактын катышуучуларынын жол киресине жа-
на ичкен тамагына ИММФнын Башкармасы-
нын жана КРнын МИМКнын Коллегиясынын 
чечими менен 200 000 сом бөлүнүп берилди. 

 

В целях пропаганды и содействия 
развитию потенциала изобретательства, 
технического творчества учащихся и мо-
лодежи 12-15 мая 2010 г. совместно с 
РДИТА “Алтын-Түйүн” на базе Кыргыз-
ского технического университета (КТУ) 
им. И. Раззакова и РДИТА “Алтын Тү-
йүн” проведен Республиканский конкурс 
“Мы интеллектуалы XXI века”. На оплату 
проезда и питания участников конкурса 
решением Правления ГФИС и Коллегии 
ГСИС КР  было выделено 200 000 сом . 
 

 

 
 

Сынакка республиканын бардык аймак-
тарынан 162 адам, анын ичинде 1 команда 
Казакстандан (Талдыкоргон ш.) келип ка-
тышты. 

Сынакка ошондой эле төмөндөгү ЖОЖ-
дордун студенттери катышты: Кыргыз-
Россия Славян университетинин (КРСУ), 
И. Раззаков атындагы КТУнун, Ош Мамле-
кеттик университетинин (Ош МУ), К. Ты-
ныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик 
университетинин (ЫМУ) жана Санк-
Петербургдагы Балтика мамлекеттик техни-
калык университеттин филиалынын. Жюри-
нин карап көрүүсүнө төмөндөгү 7 номинация 
боюнча 138 долбоор коюлду: “Жаңы теория-
лык иштелмелер жана моделдер”, «Космос», 
“Приборлор жана радиожабдуулар, телебай-
ланыш системалары”, “Энергия биздин тур-
мушубузда”, “Маалыматтык жана байланыш 
технологиялары”, “Экология жана экономи-
ка”, жана “Интеграция (интеграцияланган 
көппрофилдүү долбоорлор)”.  

 В конкурсе приняли участие 162 участ-
ника со всех регионов республики, в том 
числе 1 команда из Казахстана (г. Талды-
коргон). В конкурсе также, участвовали 
студенты следующих ВУЗов: Кыргызско-
Российский Славянский университет 
(КРСУ), КТУ им. И. Раззакова, Ошский го-
сударственный университет (ОшГУ), Ис-
сык-Кульский государственный универси-
тет им. К. Тыныстанова (ИГУ) и филиал 
Санк-Петербургского Балтийского госу-
дарственного технического университета. 
На внимание жюри конкурса было предс-
тавлено 138 проектов по 7 номинациям: 
«Новые теоретические разработки и моде-
ли», «Космос» и «Приборы и радиообору-
дование, телекоммуникационные системы», 
“Энергия в нашей жизни”, “Информацион-
ные и коммуникационные технологии”, 
“Экология и экономика”, “Интеграция (ин-
тегрированные многопрофильные проек-
ты)”.  
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Сунушталган темалар боюнча балдар 
көптөгөн кызыктуу иштерин көрсөтүштү, 
алардын ичинде: “Лифтти авариялык 
токтотуу системасы”, “Автомобилдин 
кыймылын автономдук башкаруу үчүн 
токтотуу түзүлүшү”, “Картошка тазалоо үчүн 
комбайн”, “Микрокапсулдаштыруу үчүн 
түзүлүш”, “Айга учуруу үчүн сынактык 
космикалык корабль боюнча сунуштар”. 

“XXI кылымдын интеллектуалдары” 
сынагынын жыйынтыктары боюнча жана 
Республикалык симпозиумдун жюрисинин 
чечимине ылайык, кызыктуу техникалык че-
чими жана долбоорлорду теориялык корго-
гондугу үчүн симпозиумдун 39 катышуучусу 
I, II жана III даражадагы дипломдор, акчалай 
сыйлыктар жана эстелик белектер менен 
сыйланышты. Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кыз-
матынын Грамотасы жана «Гран-Приси» ме-
нен “Алтын-Түйүн” РБИТАнын тарбияла-
нуучусу Шубин Илья сыйланды. Илья И. Раз-
заков атындагы КТУда акысыз билим алууга 
сертификат алды, ал эми “Алтын-Түйүндүн” 
дагы бир тарбиялануучусу Ибрагимов Артур 
өзүнүн билим алуусун КРСУда уланта турган 
болду. 

2010-ж. март айында Кыргыз Республи-
касынын жазуучулары жана акындары менен 
“Кыргызстанда өз чыгармасын кантип ийги-
ликтүү сатууга болот” деген темада семинар 
өткөрүлүп, ага көрүнүктүү жана жаш акын-
жазуучулар, ошондой эле белгилүү басма-
лардын жана китеп дүкөндөрүнүн жетекчи-
лери катышты.  

2010-ж. 20-майдан 2-июнга чейин 
Г.Айтиев атындагы Улуттук сүрөт музейинде 
Кыргыз Республикасындагы Америкалык 
соода-өнөр жай палатасынын маалыматтык 
колдоосу астында Кыргыз Республикасынын 
Жаш сүрөтчүлөр бирикмеси Orion group 
international LLC менен биргеликте “Жазгы 
палитра” (сүрөт) деген ат менен Кыргызстан-
дын жаш сүрөтчүлөрүнүн көргөзмө-соодасы 
өткөрүлдү. Ага 60тан ашуун жаш таланттар 
катышты. Живопись, скульптура, керамика, 
тери, кездеме, графика сыяктуу ар кандай 
жанрларда 144 иш коюлду.  

 

По предложенным темам, ребята 
представили множество интересных работ, 
среди них были такие, как: «Система 
аварийной остановки лифта», «Устройство 
остановки для автономного управления 
движением автомобиля», «Комбайн для 
очистки картофеля», «Устройство для 
микрокапсулирования», «Предложения по 
пилотируемому космическому кораблю для 
полетов на Луну». 

По итогам конкурса “Интеллектуалы 
XXI века” и в соответствии с решением жю-
ри Республиканского симпозиума, за инте-
ресное техническое решение и теоретичес-
кую защиту проектов 39 участников симпо-
зиума награждены дипломами I, II и III сте-
пени,  денежными премиями и  памятными 
подарками. Грамотой Государственной 
службы интеллектуальной собственности 
Кыргызской Республики и «Гран-При» наг-
ражден воспитанник РДИТА «Алтын тү-
йүн» Шубин Илья. Илья получил сертифи-
кат на бесплатное обучение в КТУ им. И. 
Раззакова, а другой воспитанник «Алтын 
түйүн» Ибрагимов Артур продолжит свое 
образование  в КРСУ. 

В марте 2010 г. проведен семинар с пи-
сателями и поэтами Кыргызской Республи-
ки на тему: «Как успешно реализовать свои 
произведения в Кыргызстане»,  в котором 
приняли участие видные и молодые поэты и 
писатели,  а также руководители известных 
издательств и книжных магазинов. 

С 20 мая по 2 июня 2010 г. в Нацио-
нальном музее изобразительных искусств 
им. Г. Айтиева совместно с Объединением 
молодых художников Кыргызской Респуб-
лики, Orion group international LLC при  ин-
формационной поддержке Американской 
торгово-промышленной палаты в Кыргыз-
ской Республике проведена выставка-
продажа работ молодых художников Кыр-
гызстана под названием «Весенняя палитра» 
(фото). В ней  приняли участие более 60 мо-
лодых талантов. Выставлено 144 работы в 
различных жанрах: живопись, скульптура, 
керамика, кожа, ткань, графика.  
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2010-ж. 2-июнда “Жазгы палитра” көр-
гөзмө-соодасынын салтанаттуу жабылышы 
болду жана 20 жаш таланттардын эң мыкты, 
ачык, кайталангыс жана оригиналдуу иштери-
не Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 
интеллектуалдык менчик кызматынын дип-
ломдору тапшырылды.  

Ноябрда ИММФнын өкүлдөрү КРнын 
УИАсынын өзүнүн Технопаркынын көргөзмө 
борборунун базасында Кыргыз Республикасы-
нын улуттук илимдер академиясы тарабынан 
уюштурулган «Инновация-2010» көргөзмө-
сынакка катышышты. Көргөзмөнүн негизги 
милдеттери – инновацияларды түзүү жана 
пайдалануу, интеллектуалдык менчик систе-
масын коммерциялык жана өндүрүштүк иш-
мердүүлүктө пайдаланууда чакан жана орто 
ишканаларга жардам берүү. Көргөзмө төмөн-
дөгүдөй бир нече темалык бөлүктөрдөн турду: 
автордук жана чектеш укуктар, илим жана би-
лим берүү, ойлоп табуучулук, өнөр жайы. 

 
Балдардын жана өспүрүмдөрдүн или-

мий-техникалык жана көркөм чыгармачы-
лык кружокторун уюштурууга жана өнүк-
түрүүгө көмөк көрсөтүү 

Ош областынын жаш муундарын колдоо 
жана техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүү 
максаттарында Ноокат районунун балдар Тех-
никалык чыгармачылык борборунун базасын-
да «Жаш өспүрүмдөрдүн интеллектуалдык ой-
лоп табуучулук өзгөчөлүктөрү» деген темада 
семинар өткөрүлдү. Ош областынын Кара-
Суу, Өзгөн, Ноокат, Чоң-Алай, Алай, Кара-
Кулжа райондорунун балдар илимий-

 2 июня 2010 г. состоялась торжест-
венное закрытие выставки-продажи «Ве-
сенняя палитра» и самым лучшим, ярким, 
неповторимым и оригинальным работам 20 
молодых талантов были вручены дипломы 
Государственной службы интеллектуаль-
ной собственности Кыргызской Республи-
ки. 

В ноябре представители ГФИС при-
няли участие в выставке-конкурсе «Инно-
вация-2010», организованной НАН КР на 
базе своего выставочного центра техно-
парка. Основные задачи выставки – созда-
ние и использование инноваций, содейст-
вие малым и средним предприятиям в ис-
пользовании системы интеллектуальной 
собственности в коммерческой и произ-
водственной деятельности. Выставка сос-
тояла из нескольких тематических разде-
лов: авторские и смежные права, наука и 
образование, изобретательство, промыш-
ленность. 

 
Оказание содействия в организации 

и развитии кружков научно-
технического и художественного твор-
чества детей и подростков 

В целях поддержки и развития техни-
ческого творчества молодого поколения 
Ошской области проведен семинар на те-
му: «Жаш өспүрүмдөрдүн интеллектуал-
дык ойлоп табуучулук өзгөчөлүктөрү» 
(«Особенности интеллектуального мышле-
ния молодого поколения»), на базе Ноо-
катского районного детского Центра тех-
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техникалык чыгармачылык борборлоруна ин-
теллектуалдык менчик жаатындагы окуу-
усулдук жана маалыматтык материалдар бе-
рилди.  

Семинарда областтын мектеп окуучула-
рынын техникалык чыгармачылыгынын көр-
гөзмөсү уюштурулуп, баштапкы техникалык 
моделдештирүүнүн техникалык кружоктору-
нун, авиамодельдик кружоктун техникалык 
кружокторунун ачык сабактары өткөрүлдү. 
Иш-чараны жана “Биз XXI кылымдын интел-
лектуалдарыбыз” аттуу областтык сынакты 
өткөрүүнүн жыйынтыктары боюнча балдар-
дын жана педагогдордун мыкты иштери Кыр-
гызпатенттин грамоталары менен белгиленди.  

 
Маалыматтык коштоо  
2010-жылы Кыргызпатентке караштуу 

ИММФсы өзүнүн төмөндөгүдөй сайтын ачты: 
www.fund.patent.kg. 

Сайттын максаты – авторлорду, ойлоп 
табуучуларды, маданияттын жана искусство-
нун чыгармачыл ишмерлерин маалыматтык 
колдоо. Сайтта электрондук маалымдамалар 
жайгаштырылган, ал жерде Кыргызстандын 
ойлоп табуучулары, жазуучулары, акындары, 
сүрөтчүлөрү жана композиторлору жөнүндө 
маалыматтар, ошондой эле инновациялык иш-
телмелер жөнүндө маалыматтар жана эң ар 
түрдүү тармактардагы ойлоп табууларга жана 
пайдалуу моделдерге берилген кыргыз патент-
теринин  маалымат базасы камтылган. Ойлоп 
табуучуларга жардам катары инновациялык 
иштелмелерди базарга жылдыруу боюнча, 
ошондой эле инновациялык же чыгармачылык 
долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн финансы-
лык жардам алууга ИМдин Мамфондуна 
өтүнмөнү кантип берүү керектиги жөнүндө 
кеңештери бар атайын бөлүмдөр сунушталган.  

Андан тышкары 2010-ж. Википедия 
электрондук китепканасы менен иш жүргүзүү 
жигердүү улантылды. Википедиянын архиви-
не Кыргызпатент тарабынан басылып чыга-
рылган “Кыргыз Республикасынын жазуучу-
лары”, “Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлө-
рү”, “Кыргыз Республикасынын ойлоп табуу-
чулары” аттуу маалымдамалардан алынган ма-
териалдар киргизилди. Маалымдамаларда 
илимдин жана чыгармачылыктын ишмерлери  
жана алардын чыгармачылыктары жөнүндө 
маалыматтар, алардын өмүр баяндары жана 
кыйла таанымал жана көп талап кылынган иш-
тердин тизмеси камтылган.  
 

нического творчества. Переданы учебно-
методические и информационные мате-
риалы в области интеллектуальной собст-
венности детским центрам научно-
технического творчества Кара-Суйского, 
Узгенского, Ноокатского, Чон-Алайского, 
Алайского, Кара-Кулжинского районов 
Ошской области. 

На семинаре была организована выс-
тавка технического творчества школьни-
ков области, проведены открытые уроки 
технических кружков начального техни-
ческого моделирования, авиамодельного 
кружка. По итогам проведения мероприя-
тия и областного конкурса «Мы интеллек-
туалы ХХI века» лучшие работы детей и 
педагогов были отмечены грамотами Кыр-
гызпатента. 

 
Информационное сопровождение 
В 2010 году ГФИС при Кыргызпатен-

те открыл свой сайт: www.fund.patent.kg. 
Цель сайта – информационная под-

держка авторов, изобретателей, творческих 
деятелей культуры и искусства. На сайте 
размещены электронные справочники, где 
содержится информация об изобретателях, 
писателях, поэтах, художниках и компози-
торах Кыргызстана, а также информация 
об инновационных разработках и база дан-
ных кыргызских патентов на изобретения 
и полезные модели в самых различных об-
ластях. В помощь изобретателям предла-
гаются специальные разделы с рекоменда-
циями по продвижению инновационных 
разработок на рынок, а также о том, как 
подать заявку в ГФИС на предоставление 
финансовой помощи для осуществления 
инновационных или творческих проектов. 

Кроме того, в 2010 г. активно прово-
дилась работа с электронной библиотекой 
Википедия. В архив Википедии  были вне-
сены материалы из справочников “Писате-
ли Кыргызской Республики”, “Художники 
Кыргызской Республики”, “Изобретатели 
Кыргызской Республики”, изданных Кыр-
гызпатентом. В справочниках содержится 
информация о деятелях науки и творчест-
ва, их биография и список наиболее попу-
лярных и востребованных работ. 
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БИЗДИН ЖЕТИШКЕНДИКТЕР … 
 

… ведомствону жакшыртууда 
 
2010-ж. Кыргызпатент ведомствонун иш-

мердүүлүгүн жакшыртуу боюнча, анын ичинде 
ишмердүүлүктү автоматташтырууга өткөрүү 
боюнча ишин жигердүү улантты. Төмөндөгү 
багыттар боюнча кыйла маанилүү кадамдар 
ишке ашырылды:  

 
 Windows 2008 лицензиялык опера-

циялык системасынын платформасында автор-
дук укук объектилер сектору үчүн сервер жана 
С-Basic кардардык программасы менен IPIWID 
маалымат базасы орнотулду. Бардык деталдык 
жөнгө салуулар CISACтын адистери менен он-
лайн режиминде жүргүзүлдү;  
 

 Жаңы сервердик жабдуу жана Windows 
Server 2003 операциялык системасынын жана 
MS SQL Server 2005 маалымат базасынын 
серверинин лицензиялык программалык камсыз 
кылуусу орнотулду, ведомствонун биринчи 
жана экинчи корпустарында Интернет түйүнүнө 
кирүү мүмкүндүгүн бөлүштүрүүнүн сервери 
алмаштырылды, ошондой эле маалымат 
базалары үчүн сервердик жабдуу даяр;  

 
 Кыргызпатенттин үч кеңсесинин 

ортосундагы VPN байланышы жөнгө салынып, 
андан тышкары «Токтом» юридикалык 
программасы жана «Тамга-Кит» кыргызча-
орусча сөздүгү үчүн атайын сервер бөлүндү, 
Кыргызпатент, МПТКны жана ИММФны 
кошуу менен 100 Мб/сек тездикте файлдарды 
алмашууну, ошондой эле компьютердик 
тиркемелерге кошулууну ишке ашыра ала 
тургандай болду;  

 
 “Он-лайн” режиминде Маалыматтык 

системаларды тейлөө бөлүмүнүн журналы 
иштелип чыкты, ал ыңгайлуу жана тез 
байланыш үчүн ведомствонун бардык 
структуралык бөлүмдөрү жана ведомствого 
караштуу уюмдар боюнча маалымдаманы 
ичине камтыйт;  

 
 
 
 
 
 
 

 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ … 
 

… в модернизации ведомства 
 

В 2010 г. Кыргызпатент продолжил ак-
тивную работу по модернизации деятель-
ности ведомства, в том числе по переходу к 
автоматизации деятельности. Наиболее зна-
чительные шаги были осуществлены  в сле-
дующих направлениях: 

 
 Установлен сервер для сектора об-

ъектов авторского права на платформе ли-
цензионной операционной системы 
Windows 2008 и установлена база данных 
IPIWID с клиентской программой C-Basic. 
Все детальные настройки проводились в ре-
жиме он-лайн со специалистами CISAC;  

 
 Установлено новое серверное обо-

рудование и лицензионное программное 
обеспечение операционной системы 
Windows Server 2003 и сервера баз данных 
MS SQL Server 2005, заменены сервера рас-
переделения доступа к сети Интернет  в пер-
вом и во втором корпусах ведомства, а так-
же готово серверное оборудование для базы 
данных;  

 
 Налажена VPN связь между тремя 

офисами Кыргызпатента, кроме того выде-
лен специальный сервер для юридической 
программы «Токтом» и кыргызско-русского 
словаря «Тамга-Кит», Кыргызпатент, вклю-
чая ГПТБ и ГФИС могут производить обмен 
файлами, а также подключаться к компью-
терным приложениям на скорости 100 
Мб/сек;  

 
 Разработан журнал Отдела обслу-

живания информационных систем в режиме 
«он-лайн», который включает справочник по 
всем структурным подразделениям ведомст-
ва и подведомственных организаций для 
удобной и оперативной связи; 
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 Жаңы кардардык программаны жана 
интеллектуалдык менчик объектилери боюнча 
маалымат базаларын түзүү жана ишке ашыруу 
боюнча иштер жүрүп жатат. Ошондой эле эски 
базадан жаңыга маалыматтарды трансферлөө 
жана кагаз жүзүндөгү алып жүрүүчүлөрдөн 
ретроспективдик маалыматтарды кошумчалоо-
ну ишке ашыруу пландаштырылууда.  

 
 Бул жылы KG-mark товардык белгилери 

боюнча жаңы маалымат базасы иштелип 
чыгууда. MS SQL 2005 платформасында 
маалымат базасы орнотулду, бардык SQL 
сурамдары жол-жобо катары серверде сакталат. 
Windows базасында түзүлгөн жаңы 
программалык продукт бардык этаптардагы 
жумуш процессинин эсебин алууну камсыз 
кылууга мүмкүндүк берет, маалыматтардын 
бүтүндүгүн жана шексиздигин камсыз кылат 
жана ИМБДУнун стандарттарына ылайык 
келет. Кардардык программа орус жана кыргыз 
тилдеринде ачылышы мүмкүн, балким тилдик 
диапозон андан ары кеңейтилет. Ошондой эле 
программа жаңылануу серверинен автоматтык 
түрдө жаңылана алат, бул программадагы 
өзгөрүүлөрдө ыңгайлуу. Ал издөө үчүн 
ыңгайлуу интерфейске жана коопсуздуктун 
ишенимдүү системасына ээ, бир нече 
параметрлер боюнча товардык белгилер 
жөнүндө маалыматтык издөө жүргүзүүгө 
мүмкүндүк берет. Бул жерде ар түрдүү 
маалымдамалык маалыматтар камтылган, 
товардык белгилерди каттоого өтүнмөнүн өтүү 
мөөнөттөрүнө көзөмөлдүк кылуу, архивди 
түзүү, керектүү файлдарды көчүрмөлөө 
мүмкүндүгү бар. Кайсы болбосун сурам 
электрондук журналда чагылдырылат.  
 

 Введется работа по созданию и реа-
лизации новой клиентской программы и баз 
данных по объектам интеллектуальной 
собственности. Также планируется осу-
ществление трансфера данных со старой ба-
зы на новую и дополнение ретроспективных 
данных с бумажных носителей.   

 
 В этом году разрабатывается новая 

база данных по товарным знакам KG-mark. 
База данных установлена на платформе MS 
SQL 2005, все SQL запросы хранятся как 
процедура на сервере. Новый программный 
продукт, созданный на базе Windows, позво-
ляет обеспечить учет рабочего процесса на 
всех этапах, обеспечивает целостность и 
достоверность данных и соответствует стан-
дартам ВОИС. Клиентская программа может 
быть открыта на русском и кыргызском язы-
ках, возможно и дальнейшее расширение 
языкового диапазона. Также программа мо-
жет автоматически обновляется с сервера 
обновлений, это удобно при изменениях в 
программе. Она имеет удобный для поиска 
интерфейс и надежную систему безопаснос-
ти, позволяет вести поиск информации о то-
варных знаках по нескольким параметрам. 
Здесь содержится различная справочная ин-
формация, имеется возможность отслежи-
вать сроки прохождения заявки на регистра-
цию товарных знаков, формировать архив, 
копировать нужные файлы. Любой запрос 
фиксируется в электронном журнале. 
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БИЗДИН ЖЕТИШКЕНДИКТЕР… 
 
… маалыматтык камсыз кылууда   
 
2010-ж. Кыргызпатентте коомчулук ме-

нен болгон байланышка жана ведомствонун 
маалыматтык саясатын ишке ашырууга 
жоопкерчиликте болгон өзүнчө бөлүм – 
пресс-кызматы түзүлдү. Кыргызпатенттин 
ишмердүүлүгүн маалыматтык коштоо акыр-
кы бир нече жыл ичинде артыкчылыктуу ба-
гыттардын бири болуп калды. Экономиканы 
өнүктүрүүдөгү интеллектуалдык менчиктин 
ролун чагылдырууга, ошондой эле башка би-
рөөнүн интеллектуалдык эмгегин сыйлоого 
тарбиялоого, контрафактылык продуктуга 
каршы күрөшкө, интеллектуалдык менчикти 
түзүүгө жана пайдаланууга байланышкан ма-
селелерде жарандардын маалыматтуулук жа-
на укук таануу деңгээлин жогорулатууга зор 
көңүл бурулат.  

 

 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ… 
 

… в информационном обеспечении 
 

В 2010 г. в Кыргызпатенте было создано 
отдельное подразделение, ответственное за 
связи с общественностью и осуществление 
информационной политики ведомства – 
пресс-служба. Информационное сопровожде-
ние деятельности Кыргызпатента стало одним 
из приоритетных направлений за последние 
несколько лет. Большое внимание уделяется 
освещению роли интеллектуальной собствен-
ности в развитии экономики, а также воспи-
танию уважения к чужому интеллектуально-
му труду, борьбе с контрафактной продук-
цией, повышению уровня информированнос-
ти и правосознания граждан в вопросах, свя-
занных с созданием и использованием интел-
лектуальной собственности.  

 

 

 
 
 
 

Бул максаттарга жетүү үчүн байланыш-
тын төмөндөгүдөй эң заманбап ыкмалары 
колдонулду: ведомствонун веб-сайтын жак-
шыртуу жана күн сайын акыркы актуалдуу 
жаңылыктарды жарыялоо, социалдык түйүн-
дөрдү пайдалануу (Твиттер), дайыма пресс-
конференцияларды өткөрүп туруу, жалпыга 
маалымдоо каражаттары үчүн жаңылыктарды 
туш-тушка таркатуу. Билим берүү жана илим 
чөйрөсүндөгү кызматкерлердин арасында 

 Для достижения этих целей были приме-
нены самые современные способы коммуни-
каций: совершенствование вэб-сайта ве-
домства и опубликование последних ак-
туальных новостей ежедневно, использова-
ние социальных сетей (Твиттер), регулярное 
проведение пресс-конференций, распростра-
нение новостных рассылок для  средств мас-
совой  информации. В целях популяризации 
знаний в области интеллектуальной собст-
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интеллектуалдык менчик жаатындагы би-
лимдерди жайылтуу максаттарында Кыргыз 
Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлигинин “Кутбилим” ведомстволук 
басылмасынын маалыматтык аянты иште-
тилди, бул гезиттин беттеринде актуалдуу 
маселелер боюнча макалалар, интервьюлар 
жана жаңылыктуу материалдар жайгашты-
рылып турду. 2010-ж. ичинде “Популярдуу – 
интеллектуалдык менчик жөнүндө” деген 
рубриканын астында 6 темалык тилкелер ба-
сылып чыгып, бул жерде контрафактыга жа-
на каракчылыкка каршы күрөш, салттуу би-
лимдерди, селекциялык жетишкендиктерди 
жана генетикалык ресурстарды, автордук 
укуктарды сактоо жана пайдалануу, патент-
тик маалыматты жайылтуу, интеллектуалдык 
менчикти коммерциялаштыруу жана башка 
көптөгөн маселелер көтөрүлдү. 

Андан тышкары, байланыш практика-
сына башка мамлекеттик ведомстволордун 
арасында аналогу жок болгон ЖМК менен 
иштөөнүн жаңы форматы – өз ичинде маа-
лыматтык мейкиндиктин элементтерин жана 
талаш-тартыштар аянтын айкалыштырган 
пресс-сессиялар өздөштүрүлдү. 2011-ж. тө-
мөндөгүдөй темаларда 5 пресс-сессиялар 
уюштурулду: “Интеллектуалдык менчик де-
ген эмне?”, “Инновациялар жана базар”, 
“ЖМК жана автордук укук”, “Кыргызстанда 
салттуу билимдерди коргоо”, “Кыргызстанда 
каракчылыкка каршы натыйжалуу күрөшүүгө 
мүмкүнбү?”. 

Аларга Кыргызпатенттин жетекчилери 
жана адистери, ошондой эле чакырылган 
эксперттер-окумуштуулар, патент таануучу-
лар, коомдук бирикмелердин өкүлдөрү ка-
тышты. Мындай өз-ара аракеттенүүнүн на-
тыйжасы, интеллектуалдык менчиктин ар 
түрдүү аспектилерине байланышкан маселе-
лер боюнча журналисттер тарабынан даяр-
далган материалдардын сан жана сапат жа-
гынан өскөндүгү болуп калды, ЖМКнын 
өкүлдөрү берилген тема боюнча жакшы ажы-
рата билип калышты.  
 

венности среди работников сферы образова-
ния и науки была задействована информа-
ционная площадка ведомственного издания 
Министерства образования и науки Кыргыз-
ской Республики "Кутбилим", где ежемесяч-
но размещались статьи, интервью и новост-
ные материалы по актуальным вопросам. В 
течение 2010 г. выпущено 6 тематических 
полос под рубрикой "Популярно – об интел-
лектуальной собственности", где поднима-
лись вопросы борьбы с контрафактом и пи-
ратством, сохранения и использования тра-
диционных знаний селекционных достиже-
ний и генетических ресурсов, авторского 
права, распространения патентной информа-
ции, коммерциализации интеллектуальной 
собственности и многие другие. 

Кроме того, в практику коммуникаций 
был внедрен новый, не имеющий аналогов 
среди других государственных ведомств, 
формат работы со СМИ – пресс-сессии, кото-
рые сочетают в себе элементы информацион-
ного пространства и дискуссионной площад-
ки. В 2011 г. было организовано 5 пресс-
сессий на темы: «Что такое интеллектуальная 
собственность?», «Инновации и рынок», 
«СМИ и авторское право», «Охрана тради-
ционных знаний в Кыргызстане», «Возможна 
ли в Кыргызстане эффективная борьба с пи-
ратством?»  

В них принимали участие руководители 
и специалисты Кыргызпатента, а также приг-
лашенные эксперты – ученые, патентоведы, 
представители общественных объединений. 
Результатом такого взаимодействия стал ко-
личественный и качественный рост подго-
товленных журналистами материалов по воп-
росам, связанным с различными аспектами 
интеллектуальной собственности, представи-
тели СМИ научились лучше разбираться в 
данной тематике.  
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II.  БИЗДИН КӨРСӨТКҮЧТӨР … 
 

… өнөр жай менчиги объектилери, 
 селекциялык жетишкендиктер жана 

салттуу билимдер боюнча 
 
 

I. Ойлоп табуулар 
 
2010-ж. ичинде Кыргызпатентке ойлоп 

табууга патент алууга 140 өтүнмө келип 
түштү. Көрсөтүлгөн жылда өтүнмөлөрдүн 
келип түшүүсү өткөн жылдагыга салыш-
тырмалуу 6,0 %га төмөндөдү. Бирок аймак-
тык өтүнмө ээлеринин активдүүлүгүн 
белгилөөгө болот, ошентип, отчеттук жыл 
ичинде Чүй, Нарын жана Ош областтарынан 
өтүнмөлөр берилди. Мурдагы жылдарга 
салыштырганда Талас, Жалал-Абад жана 
Ысык-Көл областтарынан келип түшкөн 
өтүнмөлөрдүн саны өстү. Улуттук 
өтүнмөлөрдүн жарымынан көбүрөөгү жеке 
жактардан келип түшүп, тийиштүү мезгил 
ичиндеги өтүнмөлөрдүн жалпы санынын 
2008-ж. 78,9 % ын, 2009-ж. 71,1 %ын жана 
2010-ж. 76.4% ын түзгөн. 2010-ж. 
коммерциялык эмес ишканалар 27 өтүнмө 
беришип, ал келип түшкөн өтүнмөлөрдүн 
жалпы санынын 19 %ын түзөт. Чоң 
ишканалардан 6 өтүнмө келип түштү, чакан 
ишканалар мурдагыдай эле жаңы 
технологияларды жана инновацияларды 
баамдай албай жатышат. Чет өлкөлүк 
өтүнмө ээлеринен Түркиядан, Украинадан, 
Испаниядан, Казакстандан жана Кытайдан 
келип түштү. 

2006-2010-жылдарда ойлоп табууларга 
патент алууга өтүнмөлөрдүн келип түшүү 
динамикасы жөнүндө 1-таблицада келти-
рилди. 
 

 II.  НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ … 
 

… по  объектам промышленной 
 собственности, селекционных  

достижений и традиционных знаний 
 
 

I. Изобретения 
 

В течение 2010 г. в Кыргызпатент пос-
тупило 140 заявок на выдачу патентов на 
изобретения. Поступление заявок в указан-
ном году уменьшилось на 6,0 % по сравне-
нию с прошлым годом. Однако можно отме-
тить активность региональных заявителей, 
так, за отчетный год были поданы заявки из 
Чуйской, Нарынской и Ошской областей. По 
сравнению с предыдущими годами  возросло 
количество заявок из Таласской, Джалал-
Абадкой и Иссык-Кульской  областей. Более 
половины национальных заявок поступает 
от физических лиц, что составляет 78,9 % в 
2008 г., 71,1 % в 2009 г. и 76.4 % в 2010 г. от 
общего количества заявок за соответст-
вующий период. В 2010 г. некоммерческие 
предприятия подали 27 заявок, что состав-
ляет 19 % от общего количества поступив-
ших заявок. От крупных предприятий 
поступило 6 заявок, малые предприятия по-
прежнему остаются невосприимчивыми к 
новым технологиям и инновациям. Заявки от 
иностранных заявителей поступили из Тур-
ции, Украины, Испании, Казахстана и Китая.  

Данные о динамике поступления заявок 
на выдачу патентов на изобретения за 2006-
2010 гг. приведены в таблице 1. 
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1-таблица  
Таблица 1 

 
Көрсөткүчтүн аталышы  
Наименование показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 

Өтүнмөлөрдүн жалпы саны  
Общее количество заявок 
 
Улуттук өтүнмөлөр 
Национальные заявки 
 
Чет өлкөлүк өтүнмөлөр 
Иностранные заявки  
 
алардын ичинен: 
РСТ жол-жобосу боюнча 
из них: 
по процедуре РСТ 

 
127 

 
 

126 
 
 

1 
 
 
 
 
- 

 
158 

 
 

155 
 
 

3 
 
 
 
 

1 

 
138 

 
 

135 
 
 

3 
 
 
 
 

3 

 
149 

 
 

146 
  
 

3 
 
 
 
 

1 

 
140 

 
 

134 
 
 

6 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 

Эл аралык патенттик классификация 
(жиктөө) (ЭПК) боюнча өтүнмөлөрдү бөлүш-
түрүү, ойлоп табууга өтүнмөлөрдүн эң көп 
саны төмөндөгүлөргө таандык экендигин 
көрсөтөт: “А: адамдын турмуштук керектөө-
лөрүн канааттандыруу”, “F: Механика; жа-
рык берүү; жылуулук берүү; кыймылдаткыч-
тар жана соркыскычтар; курал жарактар жана 
ок-дарылар; жардыруу иштери”, “Е: Куру-
луш; тоо иштери”, “С: Химия, металлургия”. 
Андан ары төмөнкүлөр кетет “G: Физика”, 
“В: Ар түрдүү технологиялык процесстер”, 
“Н: Электр кубаты” жана “D: Текстиль; ка-
газ”. 

Эл аралык патенттик классификацияга 
(ЭПК) ылайык 2008-2010-жж. үчүн өтүнмө-
лөрдүн санынын катышы 1-диаграммада ча-
гылдырылды. 
 

 Распределение заявок по Международ-
ной патентной классификации (МПК) пока-
зывает, что наибольшее количество заявок 
на изобретения относятся к разделам: “A: 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека”,“F: Механика; освещение; отоп-
ление; двигатели и насосы; оружие и боеп-
рипасы; взрывные работы”, “Е: Строи-
тельство; горное дело”, “С: Химия; метал-
лургия ”. Далее следуют “G: Физика”, “B: 
Различные технологические процессы”, “Н: 
Электричество” и “D: Текстиль; бумага”. 

Соотношение количества заявок сог-
ласно Международной патентной классифи-
кации (МПК) за 2008-2010 гг. отражена на 
диаграмме 1. 
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1-диаграмма  
Диаграмма 1 

0 10 20 30 40 50 60 70

"H" 

"G" 

"F"

"E" 

"D"

"C"

"B"

"A"

 
"A" – Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу 

Удовлетворение жизненных потребностей человека 
"B" – Ар түрдүү технологиялык процесстер 

Разные технологические процессы 
"C" – Химия; металлургия 
"D" – Текстиль; кагаз 

Текстиль; бумага 
"E" – Курулуш; тоо иштери 

Строительство, горное дело 
"F" – Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймылдаткычтар жана  

соркыскычтар; куралдар жана ок-дарылар; жардыруучулар... 
Механика; освещение; отопление; двигатели и насосы; 
оружие и боеприпасы; взрывные работы... 

"G" - Физика 
"H" –  Электр кубаты 

Электричество 
 
 
 

Көрсөтүлгөн мезгил ичинде алуучу ве-
домство катары, Кыргызпатент аркылуу  
РСТ  жол-жобосу боюнча 1 өтүнмө берил-
ди. Евразиялык патенттик конвенциянын 
жол-жобосу боюнча Кыргызпатентке 5 
өтүнмө келип түштү. 

2010-ж. Мамлекеттик реестрге 112 ой-
лоп табуу киргизилди, анын ичинде патент-
тен 1, өтүнмө ээсинин жоопкерчилиги ас-
тындагы патенттен 111. Бардыгы болуп 

 За указанный период через Кыргызпа-
тент, как получающее ведомство, по процеду-
ре РСТ подана 1 заявка. По процедуре Евра-
зийской патентной конвенции в Кыргызпа-
тент поступило 5 заявок. 

В 2010 г. в Государственный реестр за-
несено 112 изобретений, из них 1 патент, 111 
патентов под ответственность заявителя. 
Всего же за период с 1993 по 2010 г. коли-
чество зарегистрированных изобретений сос-
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1993-жылдан 2010-жылга чейин катталган 
ойлоп табуулардын саны 1710ду түзөт, 
анын ичинде патенттен 378, өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилиги астындагы патенттен 1332.  

Кыргыз Республикасынын аймагында 
корголгон ойлоп табуулардын саны улуттук 
жол-жоболор боюнча 336ны түзөт, анын 
ичинен өтүнмө ээсинин жоопкерчилиги ас-
тындагы патент – 270, патенттер – 66. 

 
 
 

II. Пайдалуу моделдер 
 
Отчеттук жылда пайдалуу моделдерди 

каттоого өтүнмөлөрдүн саны өткөн жылда-
гыга салыштырганда 25 %га көбөйдү жана 
16 өтүнмөнү түздү. Биринчи болуп 2010-ж. 
бир нече өтүнмөлөр Жалал-Абад жана Бат-
кен областтарынан келип түштү. Пайдалуу 
моделдерге карата ошондой эле өтүнмөлөр-
дүн негизги саны жеке жактардан келип 
түшөт, бул тиешелүү мезгил ичиндеги 
өтүнмөлөрдүн жалпы санынын 2008-ж. 
71,4%ын, 2009-ж. 75%ын жана 2010-ж. 
68,8%ын түзөт. 2010-жылы чоң 
ишканалардан 3 өтүнмө келип түштү. 4 чет 
өлкөлүк өтүнмөлөр пайдалуу моделдерди 
каттоого Россиянын жана Казакстандын 
өтүнмө ээлеринен келип түштү. 

2006-2010-жж. үчүн пайдалуу 
моделдерди каттоого өтүнмөлөрдүн келип 
түшүү динамикасы жөнүндөгү маалыматтар 
2-таблицада келтирилди. 
 

тавляет 1710, из них  378 патентов, 1332 па-
тента под ответственность заявителя. 

Количество охраняемых изобретений на 
территории Кыргызской Республики по на-
циональной процедуре составляет 336, из них 
патентов под ответственность заявителя – 
270, патентов – 66. 

 
 
 
 
 

II. Полезные модели 
 

Количество заявок на регистрацию по-
лезных моделей в отчетном году по сравне-
нию с предыдущим увеличилось на 25 % и 
составило 16 заявок. Впервые в 2010 г. 
поступило несколько заявок из Джалал-
Абадской и Баткенской области. В отно-
шении полезных моделей также основное 
количество заявок поступает от физических 
лиц, что составляет 71,4 % в 2008 г., 75 % в 
2009 г. и 68,8 % в 2010 г. от общего 
количества заявок за соответствующий 
период. В 2010 г. от крупных  предприятий 
поступило 3 заявки. 4 иностранные заявки на 
регистрацию полезных моделей поступили от 
заявителей из России и Казахстана.  

Данные о динамике поступления заявок 
на регистрацию полезных моделей  за 2006-
2010 гг. приведены в таблице 2. 

 
 
 

 
2-таблица 
Таблица 2 

 
Көрсөткүчтүн аталышы 
Наименование показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 

Өтүнмөлөрдүн жалпы саны         
Общее количество заявок  
 
Улуттук өтүнмөлөр 
Национальные заявки 
 
Чет өлкөлүк өтүнмөлөр 
Иностранные заявки  

 
5 

 
 

5 
 
 
- 

 
17 

 
 

14 
 
 

3 

 
7 

 
 

 6 
 
 

 1 

 
12  

 
 

10 
 
 

   2    

 
16  

 
 

12  
 
 

 4 
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ЭПК боюнча өтүнмө ээлери тарабынан 
пайдалуу моделге өтүнмөлөрдүн эң көп саны 
төмөндөгү бөлүктөр боюнча берилди: “Е: Ку-
рулуш; тоо иштери”, “В: Ар түрдүү техноло-
гиялык процесстер”, “А: адамдын турмуштук 
керектөөлөрүн канааттандыруу”, “F: Механи-
ка; жарык берүү; жылуулук берүү; кыймыл-
даткычтар жана соркыскычтар; курал жарак-
тар жана ок-дарылар; жардыруу иштери”, “Н: 
Электр кубаты”, ал эми “С: Химия; металлур-
гия ”,  “G: Физика” жана “D: Текстиль; кагаз” 
бөлүктөрү боюнча  көрсөтүлгөн отчеттук 
жылдар ичинде өтүнмөлөр келип түшкөн жок. 

2008-2010-жж. Эл аралык патенттик клас-
сификацияга (ЭПК) ылайык өтүнмөлөрдүн са-
нынын катышы 2-диаграммада келтирилди. 

 По МПК наибольшее количество заявок 
на полезную модель подано заявителями по 
разделам “Е: Строительство; горное дело”, 
“B: Различные технологические процессы”, 
“A: Удовлетворение жизненных потребнос-
тей человека”, “F: Механика; освещение; 
отопление; двигатели и насосы; оружие и 
боеприпасы; взрывные работы”, “Н: Элект-
ричество”, а по разделам  “С: Химия; метал-
лургия ”, “G: Физика” и “D: Текстиль; бума-
га” за указанные отчетные годы заявок не 
поступало.  

Соотношение количества заявок соглас-
но  Международной патентной классифика-
ции (МПК) за 2008-2010 гг. показано на 
диаграмме 2. 

2-диаграмма  
Диаграмма 2 

0 1 2 3 4 5 6 7

"H"

"G"

"F"

"E"

"D"

"C"

"B"

"A"

2010

2009

2008

 
 – уу 

ей человека 
тер 

е процессы 
я 

"F" – 
уучулар... 

и и насосы; 
ы; взрывные работы... 

"A"
Удовлетворение жизненных потребност
Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыр

"B" – 
Разные технологически
Ар түрдүү технологиялык процесс

"C" – Химия; металлурги
екстиль; кагаз "D" – Т
Текстиль; бумага 

"E" – 
Строительство, горное дело 
Курулуш; тоо иштери 

Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймылдаткычтар жана 
соркыскычтар; куралдар жана ок-дарылар; жардыр
Механика; освещение; отопление; двигател
оружие и боеприпас

"G" - Физика 
"H" –  

Электричество 
  Электр кубаты
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2010-ж. Мамлекеттик реестрге 18 
пайдалуу моделдер катталды. Бардыгы бо-
луп 1993-жылдан 2010-ж. чейин катталган 
пайда

рголуучу пайдалуу моделдердин саны 
27.  

 
III.  Өнөр жай үлгүлөрү 

н
ө лө

нын Виргин аралдарынан келип 
түшт

ө маалыматтар 3-табли-
ада келтирилди. 

 

 

риро с
 

ыргызской Республики  полезных моделей 27. 

 
III. Промышленные образцы 

 

а также из Британских Виргинских ост-
рово

разцов за 2006-
010 гг. приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3
 

луу моделдердин саны 119ду түзөт. 
Кыргыз Республикасынын аймагын-

да ко

 
 

 
2010-ж. өнөр жай үлгүлөрүнө патент 

алууга 16 өтүнмө келип түштү. Өткөн 
жылдагыга салыштырмалуу өтүнмөлөрдүн 
саны 18,7 %га азайды. 2010-жылы жеке 
жактардан 8 өтүнмө, юридикалык 
жактарда  5 өтүнмө келип түштү. 3 чет 
өлкөлүк түнмө өнөр жай үлгү рүн 
каттоого Россиянын, ошондой эле 
Британтя

ү.  
2006-2010-жж. өнөр жай үлгүлөрүн 

каттоого өтүнмөлөрдүн келип түшүү ди-
намикасы жөнүнд
ц

В 2010 г. в Государственный реестр заре-
гистрировано 18 полезных моделей. Всего за 
период с 1993 по 2010 г. количество  зарегист-

ванных  полезных моделей оставляет 119. 
Количество охраняемых на территории

К
 
 
 

В 2010 г. поступило 16 заявок на выдачу 
патентов на промышленные образцы. По срав-
нению с предыдущим годом, количество заявок 
уменьшилось на 18,7 %. В 2010 г. от физических 
лиц поступило 8 заявок, от юридических лиц 5. 
3 иностранные заявки на регистрацию промыш-
ленных образцов  поступили от заявителей из 
России, 

в.  
Данные о динамике поступления заявок на 

регистрацию промышленных об
2

3-таблица 
 

Көрсөткүчтүн аталышы  
Наименование показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 

Өтүнмөлөрдүн жалпы саны 
Общее количество заявок 
 
Улуттук өтүнмөлөр 
Национальные заявки 
 
Чет өлкөлүк өтүнмөлөр 
Иностранные заявки 

21 
 
 

8 
 
 

13 

12 
 
 

7 
 
 

5 

22 
 
 

8 
 
 

14 

19 
 
 

13 
 
 

6 

16 
 
 

13 
 
 

3 

 
 
 

 

к п

Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык 
классификациясына ылайык, өтүнмөлөрдүн 
эң көп саны 9 классы (товарларды ташууда 
жана сактоодо пайдаланылуучу идиштер, 
таңгактар жана контейнерлер) боюнча ке-
лип түштү. Ошондой эле 1 (Тамак-аш про-
дуктулары), 23 (Суюктуктарды жана газ-
дарды бөлүштүрүү үчүн жабдуулар, жылы-
туу үчүн, желдетүү үчүн жана абаны конди-
циялоо үчүн жабдуулар, катуу отун) жана 
25 класстары (Курулуш блоктору, курулуш 

Согласно Международной классификации 
промышленных образцов, наибольшее  коли-
чество заяво  поступило о классу 9 (Тара, 
упаковки и контейнеры, используемые для 
транспортировки или хранения товаров). Так-
же поступили заявки  по классам 1 (Пищевые 
продукты), 23 (Оборудование для распределе-
ния жидкостей и газов, санитарное оборудова-
ние, оборудование для нагрева, для вентиляции 
и кондиционирования воздуха, твёрдое топли-
во) и 25 (Строительные блоки, строительные 
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конструкциялары жана алардын элементте-
ри) б

1

ынын катышы 3-
диаграммада келтирилди. 

э С
к у

О) за 2008-2010 гг. показано на диаграм-
е 3. 

 

Диаграмма 3 
 

оюнча өтүнмөлөр келип түштү.  
2008-20 0-жж. Өнөр жай үлгүлөрүнүн 

эл аралык классификациясына (ӨҮЭК) 
ылайык өтүнмөлөрдүн сан

конструкции и их лементы). оотношение ко-
личества заяво согласно Межд народной 
классификации промышленных образцов 
(МКП
м

3-диаграмма  

2

1

1

4

3

9

1

1

1

1

15

2

1

1

13

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

25

23

19

14

12

11

9

6

2

1

2008 2009 2010

 
 

01 –  

02 – ерея 
лантерея 

06 – 

09 – Т ялоо жана сактоо үчүн пайдаланылуучу идиштер,  

еры, используемые для транспортировки, манипулирования и хранения 
11 –  

12 –  

14 – 

19 – шкычтар,  

принадлежности для  

23 – 

25 – тери 
Строительные блоки, строительные конструкции и элементы 

 

Тамак-аш азыктары
Пищевые продукты 
Кийим-кечек предметтери жана галант
Предметы одежды и га
Эмеректөө буюмдары 
Предметы меблировки 
оварларды ташуу, манипуляци
таңгактар жана контейнерлер 
Тара, упаковки и контейн
Жасалгалоо буюмдары
Предметы украшения 
Транспорт каражаттары
Транспортные средства 
Жаздыруу, берүү, издөө үчүн жабдуулар... 
Оборудование для записи, передачи, поиска... 
Канцелярдык жана кеңселик буюмдар жана ыңгайла
көркөм чыгармачылык жана окутуу үчүн буюмдар 
Канцелярские и офисные принадлежности, 
художественного творчества и обучения 
Суюктуктарды бөлүштүрүү үчүн жабдуулар… 
Оборудование для распределния жидкостей... 
Курулуш блоктору, курулуш конструкциялары жана элемент
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2008-2010-жж. өтүнмө ээлеринин өл-
көлөрү боюнча Гаага макулдашуусунун 
жол-жоболору менен өтүнмөлөрдү бөлүш-
түрүү 4-таблицада көрсөтүлдү.  

 

 Распределение заявок по процедуре 
Гаагского соглашения по странам заявителей 
за период с 2008-2010 гг. показано в таблице 4. 

 

4-таблица 
Таблица 4 

 
Өлкөлөр 
Страны 

Өлкөнүн  
коду  

Код страны 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Армения 
Бельгия 
Болгария 
Улуу Британия 
Великобритания 
Венгрия 

AM  
BE 
BG 

 
GB 
HU  

 - 
4 
2 
 
- 
1 

 - 
4 

              - 
 
              - 

  - 

             2 
1 
1 
 

2 
- 

Гана  
Германия 
Греция  
Европа Союзу 
Европейский Союз 
Египет 

GH 
DE 
GR 

 
EU 
EG 

- 
11 
1 
 

5 
- 

- 
8 
- 
 
- 
1 

1 
15 
- 
 

1 
- 

Испания 
Италия 
Люксембург 
Молдавия 
Монако 
Нидерландия  
Нидерланды  

ES 
IT 
LU 
MD 
MC 

 
NL 

4 
- 
- 
- 
1 
 

5 

              - 
6 
1 
- 
- 
 

2 

1 
2 
- 
1 
- 
 
- 

Польша  
Сенегал 
Словения 
Турция 

PL 
SN 
SI 
TR 

- 
1 
- 
7 

3 
- 
- 
8 

1 
- 
1 
6 

Украина  
Франция  
Швейцария 

UA 
FR 
CH 

- 
- 

187 

4 
4 

132 

- 
3 

97 
 
 
 
 

Өнөр жай сүрөттөрүн жана модел-
дерин эл аралык каттоо жөнүндө Гаага ма-
кулдашуусунун жол-жоболоруна ылайык 
2010-ж. Кыргызпатентке 135 өтүнмөлөр 
келип түштү. 135 өтүнмөдө камтылган 
өнөр жай үлгүлөрүнүн жалпы саны 540ты 
түзөт. 

Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык 
классификациясына (ӨҮЭК) ылайык Гаага 
макулдашуусунун жол-жоболору боюнча 
өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмөлөрдү бөлүш-
түрүү 4-диаграммада көрсөтүлдү. 

 В соответствии с процедурой Гаагского 
соглашения о международной регистрации 
промышленных рисунков и моделей в Кыр-
гызпатент в 2010 г. поступило 135 заявок. Об-
щее количество промышленных образцов, со-
держащихся в 135 заявках, составляет 540. 

Распределение заявок на промышленные 
образцы по процедуре Гаагского соглашения 
согласно Международной классификации 
промышленных образцов (МКПО) показано на 
диаграмме 4. 
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4-диаграмма  
Диаграмма 4  

 
2010-ж өтүнмөлөрдүн саны 
Количество заявок в 2010 г. 

 
3 3 3

4
4

6

11

15

73
12

32 21 2 20 12 13 9 0 11 10

 
32 – Графикалык символдор жана графикалык элементтер 

Графические символы и графические элементы 
21 – Оюндар, оюнчуктар, чатырлар жана спорт товарлары 

Игры, игрушки, палатки и спортивные товары 
02 – Кийим-кечек буюмдары, галантерея 

Предметы одежды, галантерея 
20 – Соода жана жарнактар үчүн жабдуулар, көрсөткүч белгилер 

Оборудование для торговли и рекламы, указательные знаки 
12 – Транспорт каражаттары 

Транспортные средства 
13 – Электр кубатын алуу, бөлүштүрүү жана кайра түзүү үчүн жабдуулар 

Оборудование для получения, распределения и преобразования электроэнергии 
09 – Товарларды ташуу, манипуляциялоо же сактоо үчүн пайдаланылуучу идиштер,  

таңгактар жана контейнерлер 
Тара, упаковки и контейнеры, используемые для транспортировки, манипулирования 
 или хранения товаров 

0  – Башка класстар 
Другие классы 

11 – Жасалгалоо буюмдары 
Предметы украшения 

10 – Ченөө, текшерүү жана белги берүү үчүн сааттар, башка приборлор жана куралдар 
Часы, прочие приборы и инструменты для измерения, контроля и сигнализации 
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2010-ж. Мамлекеттик реестрге 21 өнөр 
жай үлгүсү киргизилди, алардын ичинен па-
тенттер – 5, өтүнмө ээсинин жоопкерчилиги 
астындагы патенттер – 16.  

Бардыгы болуп 1993-ж. 2010-ж. чейин-
ки мезгилде катталган өнөр жай үлгүлөрү-
нүн саны 186ны түзөт, алардын ичинен па-
тенттер – 63, өтүнмө ээсинин жоопкерчили-
ги астындагы патенттер – 123.  

Кыргыз Республикасынын аймагында 
бардык корголуучу өнөр жай үлгүлөрү  4728 
түзөт, анын ичинде улуттук жол-жобо 
боюнча 86, алардын ичинен өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигиндеги – 62, патенттер – 24, 
Гаага макулдашуусунун жол-жобосу боюн-
ча – 4642 түздү (1403 өтүнмө боюнча). 
 
 
 

IV. Рационализатордук сунуштар 
 
Отчеттук мезгилдин ичинде рациона-

лизатордук сунуштарды каттоого 76 өтүнмө 
келип түштү. Рационализатордук сунуштар-
ды каттоого Бишкек шаарынан авторлор 
өтүнмөнү активдүү беришти, бул 2008-ж. 
27 %, 2009-ж. 36 % жана 2010-ж. 26 % түз-
дү, өтүнмөнүн жалпы санынан Ош облусу-
нан  2008-ж. 43 %, 2009-ж. 32 %, 2010-ж. 
29 % түздү. Ошондой эле 2010-ж. Талас жа-
на Чүй облустарынан өтүнмөлөр кабыл 
алынды. Бардык өтүнмөлөр жеке жактардан 
келип түштү. 

2006-2010-жж. үчүн өнөр жай үлгүлө-
рүн каттоого келип түшкөн өтүнмөлөрдүн 
динамикасы жөнүндө маалыматтар 5-табли-
цада көрсөтүлдү.  
 

 В 2010 г. в Государственный реестр зане-
сен 21 промышленный образец, среди которых 
патентов – 5, патентов под ответственность 
заявителя – 16. 

Всего за период с 1993 по 2010 г. коли-
чество зарегистрированных промышленных 
образцов составляет 186, из них 63 патента, 
123 патента под ответственность заявителя. 

Всего охраняемых промышленных образ-
цов на территории Кыргызской Республики со-
ставляет 4728, в том числе, по национальной 
процедуре составляет 86, из них патентов под 
ответственность заявителя – 62, патентов – 24, 
по процедуре Гаагского соглашения – 4642 (по 
1403 заявкам). 

 
 
 
 

IV. Рационализаторские предложения 
 

За отчетный период поступило 76 заявок 
на регистрацию рационализаторского предло-
жения.  Наиболее активно подавали заявки на 
регистрацию рационализаторских предложе-
ний авторы из г. Бишкек, что составляет 27 % в 
2008 г., 36 % в 2009 г. и 26 % в 2010 г., из 
Ошской области  43 % в 2008 г., 32 % в 2009 г., 
29 % в 2010 г. от общего количества заявок. 
Также в 2010 г. впервые были получены заявки 
из Таласской и Чуйской областей. Все заявки 
поступили от физических лиц. 

Данные о динамике поступления заявок 
на регистрацию промышленных образцов за 
2006-2010 гг. приведены в таблице 5. 
 
 

 
5-таблица  
Таблица 5 

  
Көрсөткүчтүн аталышы 
Наименование показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 

Өтүнмөлөрдүн саны 
Количество заявок 81 78 56 87 76 
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2010-ж. Мамлекеттик реестрге 65 рацио-
нализатордук сунуштар киргизилген. 1993-ж. 
2010-ж. чейинки мезгилде Мамлекеттик 
реестрде бардыгы 563 рационализатордук 
сунуштар бар. 

2006-2010-жж. үчүн ойлоп табуулар, 
пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү 
боюнча келип түшкөн өтүнмөлөрдүн дина-
микасы 5-диаграммада  көрсөтүлдү.  
 

 В 2010 г. в Государственный реестр за-
несено 65 рационализаторских предложений. 
Всего за период с 1993 по 2010 гг. в Госу-
дарственном реестре находится 563 рациона-
лизаторских предложения. 

Динамика поступления заявок по изоб-
ретениям, полезным моделям, промышлен-
ным образцам и рационализаторским пред-
ложениям за 2006-2010 гг. показана на диаг-
рамме 5. 
 

5-диаграмма  
Диаграмма 5 
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  1 – Ойлоп табуулар 
        Изобретения 
  2 – Пайдалуу моделдер 
        Полезные модели 
  3 – Өнөр жай үлгүлөрү 
        Промышленные образцы 
  4 – Рационализатордук сунуштар 
        Рационализаторские предложения 
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01.01.2010-ж. 31.12.2010-ж. чейинки 
мезгилде Мамлекеттик реестрлерде каттал-
ган ойлоп табуулардын, пайдалуу модел-
дердин, өнөр жай үлгүлөрүнүн жана рацио-
нализатордук сунуштардын саны 6-диаграм-
мада көрсөтүлдү.  
 

 Количество зарегистрированных изобре-
тений, полезных моделей, промышленных об-
разцов и рационализаторских предложений в 
Государственных реестрах за период с 
01.01.2010 по 31.12.2010 г. приводится на диа-
грамме 6. 
 
 

6-диаграмма  
Диаграмма 6 
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П ‐ П ӨЭЖП ‐ ППОЗ К ‐ С

 
ар 

ер 

      Рационализаторские предложения 

атент 
нт под ответственность заявителя 

С – Свидетельство  
 

 

1 – Ойлоп табуул
      Изобретения 
2 – Пайдалуу моделд
      Полезные модели 
3 – Өнөр жай үлгүлөрү 
      Промышленные образцы 
4 – Рационализатордук сунуштар 

П – Патент 
ӨЭЖП – Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги п
ППОЗ – Пате
К – Күбөлүк 
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V.  Товардык белгилер 
 
2010-ж. улуттук жол-жобо боюнча то-

вардык белгилерди каттоого 682 өтүнмө ке-
лип түштү. Өткөн жылга салыштырмалуу бул 
жылы өтүнмөлөрдүн келип түшүшү 
5,5 % көбөйдү. Аймактык өтүнмө ээлеринин 
активдүүлүгүн белгилей кетсек болот, отчет-
тук жылда Чүй, Ысык-Көл жана Жалал-Абад 
облустарынан өтүнмөлөрдүн саны көбөйдү. 
Чет өлкөлүк өтүнмө ээлеринен келип түшкөн 
өтүнмөлөр негизги үлүштү түзөт, мында 
15,8 % өсүшү белгиленген. 2006-2010-жж. 
үчүн келип түшкөн өтүнмөлөрдүн динамика-
сы жөнүндө маалыматтар 6-таблицада көрсө-
түлдү.   
 

 V.  Товарные знаки 
 

В 2010 г. на регистрацию товарных зна-
ков по национальной процедуре  поступило 
682 заявки. Поступление заявок за этот год 
увеличилось на 5,5 % по сравнению с прош-
лым годом. Можно отметить активность ре-
гиональных заявителей, так, за отчетный год 
количество заявок возросло из Чуйской, Ис-
сык-Кульской и Джалал-Абадской областей. 
Заявки от иностранных заявителей состав-
ляют основную долю, где отмечен рост на 
15,8 %. Данные о динамике поступления зая-
вок за 2006-2010 гг. приведены в таблице 6.  
 

6-таблица  
Таблица 6 

 
Көрсөткүчтүн аталышы 
Наименование показателя 

2006 2007 2008 2009 2010  

 
Өтүнмөлөрдүн жалпы саны  
Общее количество заявок 
 
улуттук өтүнмөлөр 
национальные заявки 
 
чет өлкөлүк өтүнмөлөр 
иностранные заявки 

 
 

712 
 
 

199 
 
 

513 

 
 

615 
 
 

191 
 
 

424 

 
 

750 
 
 

239 
 
 

511 

 
 

646 
 
 

227 
 
 

419 

 
 

682 
 
 

184 
 
 

498 
 

 
 

Келип чыккан өлкөлөр боюнча улуттук 
жол-жобо боюнча өтүнмөлөрдүн бөлүштүрү-
лүшү өтүнмөлөрдүн көптөгөн саны АКШдан, 
Украинадан, Германиядан, Швейцариядан жа-
на Япониядан келип түшкөнүн көрсөтүп турат. 
2008-2010-жж. чейинки мезгилде өтүнмө ээле-
ринин өлкөлөрү боюнча өтүнмөлөрдүн бөлүш-
түрүлүшү 7-диаграммада көрсөтүлдү.  
 

 Распределение заявок, поступивших по 
национальной процедуре по странам проис-
хождения, показывает, что наибольшее ко-
личество заявок поступило из США, 
Украины, Германии, Швейцарии и Японии. 
Распределение заявок по странам заявителей 
за период с 2008-2010 гг. показано на  диаг-
рамме 7. 
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7-диаграмма  
Диаграмма 7 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Индия 
Кытай / Китай

Улуу Британия / Великобритания
Виргин аралдары / Виргинские о‐ва

Россия Федерациясы / Российская Федерация
Корея Республикасы /Республика Корея

Швейцария 
Япония

Германия 
Кайман аралдары / Каймановы о‐ва

Украина
АКШ / США
Кыргызстан

Башка өлкөлөр / Другие страны

 
 

Эл аралык товардык белгилер 
Отчеттук мезгилдин ичинде Белгилерди 

эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид система-
сы боюнча 4174 өтүнмө келип түштү, мурун-
ку жылга салыштырмалуу динамика 0,6 % га 
өскөндүгүн көрсөтүп турат. 2006-2010-жж. 
үчүн келип түшкөн өтүнмөлөрдүн динамика-
сы жөнүндө маалыматтар 7-таблицада көрсө-
түлдү.    
 

 Международные товарные знаки 
За отчетный период по Мадридской 

системе о международной регистрации 
знаков поступило 4174 заявок, по сравне-
нию с предыдущим годом динамика пока-
зывает рост на 0,6 %. Данные о динамике 
поступления заявок за 2006-2010 гг. при-
ведены в таблице 7.  
 

7-таблица  
Таблица 7 

 
Көрсөткүчтүн аталышы 
Наименование показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 

 
Өтүнмөлөрдүн жалпы саны 
Общее количество заявок         
 
  келип түштү (жаңы)  
  поступило (новых)  
 
  узартылды 
  продлено  

 
 

3193 
 
 

2043 
 
 

1150 

 
 

4020 
 
 

2437 
 
 

1583 

 
 

4844 
 
 

3200 
 
 

1644 

 
 

4123 
 
 

2595 
 
 

1528 

 
 

4147 
 
 

2530 
 
 

1617 
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Өтүнмө ээлеринин өлкөлөрү боюнча 
эл аралык өтүнмөлөрдүн бөлүштүрүлүшү 
кийинки 8-диаграммада көрсөтүлгөн.  
 

 Распределение международных заявок по 
странам заявителям показывает следующая 
диаграмма 8. 

 
8-диаграмма  
Диаграмма 8 

0 50 100 150 200 250 300 350

Башка өлкөлөр / Другие страны
Япония

Швейцария
Франция
Турция

Украина
АКШ / США
Словения

Россия Федерациясы / Российская Федерация
Корея Республикасы / Республика Корея

Польша
Нидерланды

Латвия
Казакстан / Казахстан

Кытай / Китай
Италия 
Испания

Германия
Улуу Британия / Великобритания

Беларусь
Бельгия
Австрия

 
2010-ж. Кыргыз Республикасынын То-

вардык белгилеринин мамлекеттик реест-
ринде 506 товардык белги катталган. 1993-ж. 
2010-ж. чейинки мезгилде бардык катталган 
товардык белгилердин саны 10 400 түздү. 

Кыргыз Республикасынын аймагында 
улуттук жол-жобо боюнча корголуучу то-
вардык белгилердин саны 8117 түздү. Мад-
рид системасы боюнча корголуучу товар-
дык белгилердин бардыгы – 44 197. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В 2010 г. в Государственном реестре то-
варных знаков Кыргызской Республики заре-
гистрировано 506 товарных знаков. Всего за 
период с 1993 по 2010 г. количество зарегист-
рированных товарных знаков составляет 10 400. 

Количество охраняемых на территории 
Кыргызской Республики  товарных знаков по 
национальной процедуре 8117. Всего охраняе-
мых товарных знаков по Мадридской системе 
– 44 197. 
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VI.  Товарлар чыгарылган  
жерлердин аталыштары 

 
2010-ж. 12 айынын ичинде товарлар 

чыгарылган жерлердин аталыштарын кат-
тоого 2 өтүнмө келип түштү:  

 Өтүнмө ээси – «Барбулак Мине-
рал» АРКсы, Кыргыз Республикасы, Балык-
чы ш.   

Товар чыккан жердин аталышы – «Бар-
булак». 

Товардын түрү–  минералдык суу; 
 Өтүнмө ээси – Консорцио дел Фор-

маджо «Пармиджано-Реджано», Италия, 
Реджо-Эмилия ш. 

Чыккан жердин аталышы – 
«PARMIGIANO REGGIANO». 

Товардын түрү – сырлар. 
 
2010-ж. Мамлекеттик реестрге товар 

чыккан жердин 1 аталышы катталды. 
1993-2010-жж. чейинки мезгилде бардыгы  
товар чыккан жердин  8 аталышы катталды.  

 
 
 
 

VII. Фирмалык аталыштар 
 
2010-ж. ичинде фирмалык аталышты 

каттоого 22 өтүнмө келип түштү. Бардык 
өтүнмөлөр улуттук өтүнмө ээлеринен келип 
түштү. Отчеттук жылда Бишкек шаарынын 
ишкерлери өз фирмалык аталыштарын ак-
тивдүү түрдө каттоодон өткөрүштү, бул 
өтүнмөлөрдүн жалпы санынан 2010-ж. – 
86 %, 2009-ж. – 78 %, 2008-ж. – 78 % түздү, 
Жалал-Абад облусунан биринчи жолу 
өтүнмөлөр келип түштү. 

2010-ж. Мамлекеттик реестрге 15 фир-
малык аталыштар катталды. 1993-ж. 2010-ж. 
чейинки мезгилде бардык катталган фирма-
лык аталыштардын саны 280 түздү. 

 
 
 

 
VIII. Селекциялык жетишкендиктер 

 
2010-ж. 7 өтүнмө келип түшкөн, 1 оң 

чечим чыгарылды, 6 өтүнмө карап чыгууга 
берилген. Бул акыркы 11 жылдын ичиндеги 
селекциялык жетишкендиктерге өтүнмө бе-
рүү боюнча эң жогорку көрсөткүч болуп 

VI. Наименования мест 
происхождения товаров 

 
За 12 месяцев 2010 г. на регистрацию 

наименований  мест происхождения товаров 
поступило  2 заявки: 

 Заявитель – ООО «Барбулак Мине-
рал», Кыргызская Республика, г. Балыкчы. 

Наименование места происхождения то-
вара – «Барбулак». 

Вид товара –  минеральная вода; 
 Заявитель – Консорцио дел Формад-

жо «Пармиджано-Реджано», Италия, г. Ред-
жо-Эмилия. 

Наименование места происхождения- 
«PARMIGIANO REGGIANO». 

Вид товара – сыры. 
 
В 2010 г. в Государственном реестре за-

регистрировано 1 наименование места проис-
хождения товара. Всего за  период с 1993-  
2010 гг. зарегистрировано 8 наименований 
мест  происхождения товаров. 

 
 
 
 
VII. Фирменные наименования 

 
В течение 2010 г. поступило 22 заявки на 

регистрацию фирменного наименования. Все 
заявки поступили от национальных заявителей. 
В отчетном году наиболее активно регистри-
ровали свои фирменные наименования предп-
риниматели г. Бишкек, что составило в 2010 г. 
– 86 %, 2009 г. – 78 %, 2008 г. – 78 % от общего 
количества заявок, впервые заявки  поступили 
из Джалал-Абадской области. 

В 2010 г. в Государственном реестре за-
регистрировано 15 фирменных наименований. 
Всего за период с 1993 по 2010 г. количество 
зарегистрированных фирменных наименова-
ний составляет 280. 
 
 
 

 
VIII. Селекционные достижения 

 
В 2010 г. поступило 7 заявок, вынесено 1 

положительное решение, 6 заявок – на расс-
мотрении. За последние 11 лет  это самый вы-
сокий показатель по подаче заявок на селек-
ционные достижения. По сравнению с преды-
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эсептелет. Мурунку жылга салыштырмалуу 
өтүнмөлөрдүн саны 71,4 % көбөйдү. 

2006-2010-жж. үчүн селекциялык же-
тишкендиктерди каттоого келип түшкөн 
өтүнмөлөрдүн динамикасы жөнүндө маа-
лыматтар 8-таблицада көрсөтүлдү.   
 

дущим годом  количество заявок увеличилось 
на 71,4 %. 

Данные о динамике поступления заявок 
на регистрацию селекционных достижений за 
2006-2010 гг. приведены в таблице  8. 
 

8-таблица  
Таблица 8 

 
Көрсөткүчтүн аталышы  
Наименование показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 

 
Өтүнмөлөрдүн жалпы саны 
Общее количество заявок 
 
Өсүмдүктөрдүн сортторуна  
На сорта растений 
 
Жаныбарлардын тукумдарына 
На породы животных 

 
 

1 
 
 
- 
 
 

1 

 
 

5 
 
 

3  
 
 

2 

 
 

1 
 
 

1 
 
 
- 

 
 

2  
 
 
- 
 
 

2 

 
 

7  
 
 

6 
 
 

1 
 

 
 
 

2010-ж. Мамлекеттик реестрге 1 селек-
циялык жетишкендик киргизилди. 1993-ж. 
2010-ж. чейинки мезгилде катталган селек-
циялык жетишкендиктердин саны 37 түзөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында 
бардык корголуучу селекциялык жетишкен-
диктер  – 6. 

 
 
 
 
 

IX. Салттуу билимдер 
 
2010-ж. салттуу билимдерди каттоого 

өтүнмөлөр келип түшкөн жок.   
Мамлекеттик реестрге бир салттуу би-

лим киргизилди.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В 2010 г. в Государственный реестр за-
несено 1 селекционное достижение. За период 
с 1993 по 2010 г. количество зарегистриро-
ванных селекционных достижений составляет 
37.  

Всего охраняемых на территории Кыр-
гызской Республики селекционных достиже-
ний – 6. 
 
 
 
 

IX. Традиционные знания 
 

В 2010 г. заявки на регистрацию тради-
ционных знаний не поступало. 

В Государственный реестр занесено од-
но традиционное знание. 
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БИЗДИН КӨРСӨТКҮЧТӨР … 
 

…автордук укук жана чектеш  
укуктар объектилери боюнча 

 
Кыргызпатент автордук жана чектеш 

укуктар чөйрөсүндө мамлекеттик башкаруу-
ну жүргүзөт, илим, адабият жана көркөм 
өнөр тармагында чыгармачылыкты өнүктү-
рүү үчүн укуктук шарттарды түзүүгө, сотко 
кайрылуу укугун кошкондо, авторлордун жа-
на чектеш укуктар ээлеринин ыйгарым укук-
тарын ишке ашырууга жардам көрсөтөт, ав-
тордук укук объектилерин пайдаланууга укук 
берүүгө келишимдерди түзөт.  

Авторлордун, аткаруучулардын, фоног-
рамма чыгаруучулардын жана жамааттык не-
гиздеги автордук жана чектеш укуктардын 
башка ээлеринин мүлктүк укуктарын башка-
руучу атайын уюмдарды түзгөнгө чейин  
Кыргызпатент “Автордук укук жана чектеш 
укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына ылайык ушул уюмдардын мил-
деттерин жана иш-милдеттерин аткарат. Ве-
домствонун түзүмүндө өзгөрүүлөр болгон, 
ушуга байланыштуу автордук укук жана чек-
теш укуктар башкармалыгы инспектордук 
бөлүм жана автордук укук объектилер секто-
ру болуп кайра түзүлгөн.    

2010-ж. Кыргызпатенттин ишмердүүлү-
гү мурунку жылдардагыдай эле автордук жа-
на чектеш укуктар объектилерин каттоого, 
ошондой эле ата мекендик, чет өлкөлүк ав-
торлордун жана укук ээлеринин мүлктүк 
укуктарын камсыздоого багытталган.   

2010-ж. ичинде Кыргызпатентке автор-
дук укук объектилерин каттоого – 214, ЭЭМ 
үчүн программаларды каттоого ЭВМ – 19 
өтүнмө келип түштү. Автордук укукту, 
ошондой эле ЭЭМ үчүн программаларды 
каттоого өтүнмөлөрдүн саны боюнча оң тен-
денция сакталып калды.  

2006-2010-жж. үчүн автордук укук жана 
чектеш укуктар объектилерин каттоого келип 
түшкөн өтүнмөлөрдүн динамикасы жөнүндө 
маалыматтар 9-таблицада көрсөтүлдү.   

 
 

НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ … 
 

… по  объектам  авторского права   
и смежных прав 

 
Кыргызпатент осуществляет государст-

венное управление в сфере авторских и 
смежных прав, содействует созданию право-
вых условий для развития творчества в облас-
ти науки, литературы и искусства, реализации 
прав авторов и обладателей смежных прав, 
включая право на обращение в суд, заключает 
договора на право использования объектов 
авторского права. До создания специальных 
организаций, управляющих имущественными 
правами авторов, исполнителей, производи-
телей фонограмм и иных обладателей авторс-
ких и смежных прав на коллективной основе, 
Кыргызпатент выполняет функции и обязан-
ности этих организаций в соответствии с За-
коном Кыргызской Республики «Об авторс-
ком праве и смежных правах». В структуре 
ведомства произошли  некоторые изменения, 
в связи с чем управление авторского права и 
смежных прав было преобразовано в инспек-
торский отдел и сектор объектов авторского 
права. 

Деятельность Кыргызпатента в 2010 г., 
как и в предыдущие годы, была направлена 
на регистрацию объектов авторских и смеж-
ных прав, а также на обеспечение имущест-
венных прав как отечественных, так и зару-
бежных авторов и правообладателей. 

В течение 2010 г. в Кыргызпатент пос-
тупило заявок на регистрацию объектов ав-
торского права – 214, на регистрацию прог-
рамм для ЭВМ – 19. Положительная тенден-
ция по количеству заявок как на регистрацию 
авторского права, так и  программ для ЭВМ  
сохранилась.  

Данные о динамике поступления заявок 
на регистрацию объектов авторского права и 
смежных прав за 2006-2010 гг. приведены в 
таблице 9. 
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9-таблица  
Таблица 9 

 
 

Көрсөткүчтүн аталышы  
Наименование показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 

 
Өтүнмөлөрдүн жалпы саны  
Общее количество заявок 
 
Автордук укук объектилери 
Объекты авторского права 
 
ЭЭМ үчүн программалар 
Программы для ЭВМ 
 
Маалыматтар базалары 
Базы данных 

 
156 

 
 

119 
 
 

37 
 
 
- 

 
135 

 
 

108 
 
 

23 
 
 

4 

 
237 

 
 

206 
 
 

28 
 
 

3 

 
233 

 
 

218 
 
 

15 
 
 
- 

 
233 

 
 

214 
 
 

19 
 
 
- 

 
 
 

2010-ж. Мамлекеттик реестрде  145 ав-
торлор, 206 чыгармалар, 19 ЭЭМ үчүн 
программалар катталды. 1998-жылдан 2010-
жылга чейинки мезгилде Мамлекеттик 
реестрге 1523 авторлор, 3803 чыгармалар, 
218 ЭЭМ үчүн программалар, 15 маалымат-
тар базалары киргизилди. 

1998-ж. 2010-ж. чейинки мезгилде 
Кыргыз Республикасынын аймагында кор-
голуучу бардыгы автордук укукка 1597, 
чектеш укуктарга 35, ЭЭМ үчүн программа-
ларга – 217, маалыматтар базаларына – 15 
күбөлүк берилди.  

Отчеттук жылдын ичинде автордук сы-
йакыны чогултуу 4 миллион 193 миңден 
ашуун сомду түздү. 2009-ж. салыштырма-
луу 2010-ж. үчүн автордук сыйакыны чо-
гултуунун өсүшү пайыздык катышта 23,2 % 
түздү.  

2006-2010-жж. мезгилде автордук сы-
йакыны чогултуунун өсүү тенденциясы 
9-диаграммада көрсөтүлдү.  
 

 В 2010 г. в Государственном реестре за-
регистрировано 145 авторов, 206 произведе-
ний, 19 программ для ЭВМ. За период с 1998 
по 2010 г. в Государственный реестр занесено 
1523 авторов, 3803 произведения, 218 прог-
рамм для ЭВМ, 15 баз данных. 

Всего за период с 1998 по 2010 г. выдано 
1597 свидетельств на авторские права, 35 сви-
детельств на смежные права, 217 – на про-
граммы для ЭВМ, 15 – на базы данных, охра-
няемых на территории Кыргызской Республи-
ки. 

За отчетный год сбор авторского вознаг-
раждения составил более 4 миллионов  193 ты-
сяч сом. В процентном соотношении рост сбо-
ра авторского вознаграждения за 2010 г. по 
сравнению с 2009 г. составил 23,2 %.  

Тенденция роста сбора авторcкого воз-
награждения за период с 2006-2010 г. показана 
на диаграмме 9. 
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9-диаграмма  
Диаграмма 9 

 
Автордук сыйакыларды чогултуу 
Сбор авторского вознаграждения 
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2010-ж. Кыргызпатент тарабынан конт-
рафактуу продукциянын жүгүртүлүшүнө 
каршы аракеттерди көрүү, анын ичинде че-
немдик-укуктук базаны жакшыртуу аркылуу, 
ылайыктуу шарттарды түзүү чөйрөсүндө ак-
тивдүү иш жүргүзүлдү. Эксперттик курам-
дын ишмердүүлүгү контрафактуулук предме-
тине аудио-визуалдуу продукцияларына жүр-
гүзүлүүчү изилдөөлөрдүн сапатын жана 
усулдук камсыздоосун иштеп чыгууга багыт-
талган. 

Интеллектуалдык менчик объектилерин 
коргоо жаатындагы ведомстволор аралык өз 
ара аракеттенүү маселелерине өзгөчө көңүл 
бурулуп келген, ушуга байланыштуу, неги-
зинен Кыргыз Республикасынын Мамлекет-
тик финансы полиция кызматы жана Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мам-
лекеттик бажы кызматы менен ушул чөйрөнү 
бекемдөөгө багытталган бир катар документ-
тер макулдашылган жана бекитилген. Дол-
боордук документтер иштелип чыккан, алар 
келечекте мамлекеттик органдардын өз ара 
аракеттешүү маселелерин бир кыйла илгери-
летишет жана контрафактуу продукциянын 

 В 2010 г. Кыргызпатентом осуществля-
лась активная работа в сфере противодейст-
вия обороту контрафактной продукции, соз-
данию соответствующих условий, в том чис-
ле, путем усовершенствования нормативно-
правовой базы. Деятельность  экспертного 
состава, была направлена на улучшение каче-
ства и разработку методического обеспечения 
проводимых исследований аудио-визуальной 
продукции на предмет контрафактности. 

Особое внимание уделялось вопросам 
межведомственного взаимодействия в облас-
ти охраны объектов интеллектуальной собст-
венности, в связи с чем, был согласован и ут-
вержден ряд документов направленных на 
укрепление данной сферы, в частности с Го-
сударственной службой финансовой полиции 
Кыргызской Республики и Государственной 
таможенной службой при Правительстве 
Кыргызской Республики. Разработаны про-
ектные документы, которые в перспективе 
значительно продвинут вопросы взаимодей-
ствия госорганов и усилят эффективность 
противодействия обороту контрафактной 
продукции.  
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жүгүртүлүшүнө каршы аракеттердин натый-
жалуулугун күчөтүшөт.  

2010-ж. укук коргоо органдарынын жана 
башка юридикалык жана жеке жактардын су-
роолору боюнча аудиовизуалдуу продукция-
ларды изилдөөнү жүргүздү. Изилденген про-
дукциянын жалпы саны 11894 нусканы түздү. 
2008-ж. 2010-ж. чейинки мезгил үчүн изил-
денген продукциянын саны 10-таблицада 
көрсөтүлгөн.  
 

В 2010 г. Кыргызпатент проводил также 
исследования аудиовизуальной продукции, 
поступавшей по запросам правоохранитель-
ных органов и других юридических и физиче-
ских лиц. Общее количество исследованной 
продукции составило 11894 экземпляра. Ко-
личество исследованной  продукции в за пе-
риод с 2008 по 2010 гг. показано в таблице 10. 
 

 
10-таблица  
Таблица 10 

 
Көрсөткүчтүн аталышы 
Наименование показателя 

2008 2009 2010 

 
MP3 форматындагы компакт дисктер 
Компакт диски формата MP3 
 
CD форматындагы компакт дисктер 
Компакт диски формата CD 
 
DVD форматындагы компакт дисктер 
Компакт диски формата DVD 
 
Программалык камсыздоо 
Программное обеспечение 
 
Play Station үчүн оюн CDлери  
Игровые CD для Play Station 
 
PC үчүн оюн CDлери  
Игровые CD для PC 
 
Бардыгы: 
Итого: 

554 
 
 

97 
 
 

25 618 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

26 269 

1 621 
 
 

310 
 
 

89 602 
 
 

56 
 
 

225 
 
 

1 473  
 
 

93 287 

 299 
 
 

21 
 
 

11 371 
 
 

3 
 
 

1 
 
 

199 
 
 

11 894 
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БИЗДИН КӨРСӨТКҮЧТӨР… 
 

… лицензиялык келишимдерди  
жана лицензиялык макулдашууларды 

 каттоо боюнча 
 
2010-ж. ичинде Кыргызпатентке кели-

шимдерди каттоого 77 өтүнмө келип түштү. 
Экспертиза жүргүзүлдү жана 74 келишим 
катталды. 

 
Катталган келишимдердин ичинде: 
– өзгөчө лицензия берүү менен товардык 

белгилерди пайдаланууга 4 келишим; 
– өзгөчөлүксүз лицензия берүү менен 

товардык белгилерди пайдаланууга 6 кели-
шим; 

– өзгөчөлүксүз лицензия берүү менен 
товардык белгилерди пайдаланууга 1 кели-
шим; 

– өзгөчөлүксүз лицензия берүү менен 
ойлоп табууну пайдаланууга 1 келишим; 

– укуктарды ыйгарып берүү жөнүндө 55 
келишим, анын ичинен товардык белгилерге 
54, ойлоп табууларга 1; 

– товардык белгилерди пайдаланууга өз-
гөчөлүксүз лицензия берүү жөнүндө мурда 
катталган лицензиялык келишимдер боюнча 
7 өзгөрүүлөр катталды. 

 
Лицензиялык келишимдер түзүлдү:  
– өзгөчө лицензия берүү менен товардык 

белгилерди пайдаланууга укуктарды өткөрүп  
берүү жөнүндө чет өлкөлүк юридикалык 
өнөктөрдүн ортосунда – 2 келишим; 

– өзгөчө лицензия берүү менен товардык 
белгилерди пайдаланууга укуктарды өткөрүп  
берүү жөнүндө кыргыз жана чет өлкөлүк 
өнөктөрдүн ортосунда – 1 келишим; 

– өзгөчө лицензия берүү менен товардык 
белгилерди пайдаланууга укуктарды өткөрүп  
берүү жөнүндө кыргыз юридикалык өнөк-
төрдүн ортосунда – 1 келишим; 

– өзгөчөлүксүз лицензия берүү менен 
товардык белгилерди пайдаланууга укуктар-
ды өткөрүп берүү жөнүндө чет өлкөлүк юри-
дикалык өнөктөрдүн ортосунда – 5 келишим; 

– өзгөчөлүксүз лицензия берүү менен 
товардык белгилерди пайдаланууга укуктар-
ды өткөрүп берүү жөнүндө кыргыз жана чет 
өлкөлүк юридикалык өнөктөрдүн ортосунда 
– 1 келишим; 

 
 

 НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ… 
 

… по регистрации лицензионных 
 договоров  и лицензионных соглашений 

 
 

В течение 2010 г. в Кыргызпатент пос-
тупило 77 заявок на регистрацию договоров. 
Проведена экспертиза и зарегистрировано 
74 договора. 

 
Из числа зарегистрированных догово-

ров: 
– 4 договора на использование товар-

ных знаков с предоставлением исключи-
тельной лицензии; 

– 6 договоров на использование товар-
ных знаков с предоставлением неисключи-
тельной лицензии; 

– 1 договор на использование  товар-
ных знаков с предоставлением неисключи-
тельной лицензии; 

– 1 договор на использование изобре-
тения с предоставлением исключительной 
лицензии; 

– 55 договоров об уступке прав, из них  
на товарные знаки 54, на изобретение 1; 

– зарегистрировано 7 изменений по ра-
нее зарегистрированным лицензионным до-
говорам о предоставлении неисключитель-
ной лицензии на использование товарных 
знаков. 

 
Лицензионные договора заключались: 
– между иностранными юридическими 

партнерами о передаче прав на использова-
ние товарного знака с предоставлением иск-
лючительной лицензии – 2;  

– между кыргызскими и иностранными 
юридическими партнерами о передаче прав 
на использование товарного знака с предос-
тавлением исключительной лицензии – 1;  

– между кыргызскими юридическими 
партнерами о передаче прав на использова-
ние товарного знака с предоставлением иск-
лючительной лицензии – 1; 

– между иностранными юридическими 
партнерами о передаче прав на использова-
ние товарного знака с предоставлением 
неисключительной лицензии – 5; 
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– өзгөчөлүксүз лицензия берүү менен 
товардык белгини пайдаланууга укуктарды 
өткөрүп берүү жөнүндө кыргыз юридикалык 
өнөктөрдүн ортосунда – 1 келишим; 

– өзгөчө лицензия берүү менен ойлоп 
табууну пайдаланууга укуктарды өткөрүп  
берүү жөнүндө чет өлкөлүк юридикалык 
өнөктөрдүн ортосунда – 1 келишим. 

 
Ыктыярдуу түрдө укуктарды берүү 

жөнүндө 55 келишимдин ичинен: 
– товардык белгилерге ыктыярдуу түрдө 

укук берүү жөнүндө чет өлкөлүк юридика-
лык жактардын ортосунда 42 келишим тү-
зүлдү; 

– товардык белгилерге ыктыярдуу түрдө 
укук берүү жөнүндө кыргыз жана чет өлкө-
лүк юридикалык жактардын ортосунда 2 ке-
лишим түзүлдү; 

– товардык белгилерге ыктыярдуу түрдө 
укук берүү жөнүндө кыргыз юридикалык 
жактардын ортосунда 5 келишим түзүлдү; 

– товардык белгилерге ыктыярдуу түрдө 
укук берүү жөнүндө кыргыз юридикалык 
жактардын ортосунда 3 келишим түзүлдү; 

– товардык белгилерге ыктыярдуу түрдө 
укук берүү жөнүндө кыргыз жеке жактардын 
ортосунда 2 келишим түзүлдү; 

– ойлоп табууга ыктыярдуу түрдө укук 
берүү жөнүндө кыргыз жеке жактардын ор-
тосунда 1 келишим түзүлдү. 

Автордук укук жана чектеш укуктар об-
ьектилерин пайдаланууга укукка 75 лицен-
зиялык келишим катталды, алардын ичинен: 

• телекөрсөтүү  –  1; 
• соода борбору –  2; 
• рингтон, реалтон, рингбэнктон тү-

рүндө пайдаланууга – 3; 
• түнкү клуб  –  3; 
• дүкөндөр – 1; 
• кафелер,  барлар, ресторандар – 64. 
Аймактар боюнча катталган лицензия-

лык келишимдердин бөлүштүрүлүшү 10-диа-
граммада көрсөтүлдү.  
 

– между кыргызскими и иностранными 
юридическими партнерами о передаче прав 
на использование товарного знака с предос-
тавлением неисключительной лицензии – 1; 

– между кыргызскими юридическими 
партнерами о передаче прав на использова-
ние товарного знака с предоставлением 
неисключительной лицензии – 1; 

– между иностранными юридическими 
партнерами о передаче прав на использова-
ние изобретения с предоставлением исклю-
чительной лицензии – 1. 

 
Из 55 договоров об уступке прав: 
– 42 договора об уступке прав на то-

варные знаки заключены между иностран-
ными юридическими лицами; 

– 2 договора об уступке прав на товар-
ный знак заключено между кыргызским и 
иностранным юридическими лицами; 

– 5 договоров об уступке прав на то-
варный знак заключено между кыргызскими 
юридическими лицами; 

– 3 договора об уступке прав на товар-
ный знак заключено между кыргызскими 
юридическими лицами; 

– 2 договора об уступке прав на товар-
ный знак заключено между кыргызскими 
физическими лицами; 

– 1 договор об уступке прав на изобре-
тение заключен между кыргызскими физи-
ческими лицами. 

Зарегистрировано 75 лицензионных 
соглашений на право использования объек-
тов авторского и смежных прав, из них: 

• телевидение – 1; 
• торговый дом – 1; 
• на  использование в форме рингто-

нов, реалтонов, рингбэктонов – 3; 
• ночной клуб – 3; 
• магазины – 1; 
• кафе, бары, рестораны – 64. 
Распределение зарегистрированных 

лицензионных договоров по регионам отра-
жено на диаграмме 10. 
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10-диаграмма 
Диаграмма 10 

 
 

Лицензиялык макулдашуулардын саны 
Количество лицензионных соглашений 
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1 - Бишкек ш. / г. Бишкек 
2 - Чүй облусу / Чуйская область 
3 - Ош облусу / Ошская область 
4 - Ысык-Көл облусу / Иссык-Кульская область 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50



 

БИЗДИН КӨРСӨТКҮЧТӨР  … 
 

…интеллектуалдык менчик  
жаатындагы талаш-тартыштарды 

 карап чыгуу боюнча 
 
2010-ж. ичинде Кыргызпатент Кыргыз 

Республикасынын Жогорку соту, экономи-
калык иштер боюнча райондор аралык сот-
тор, ошондой эле жалпы юрисдикциялык 
соттордун түрдүү инстанциялары сыяктуу 
ар түрдүү соттордо интеллектуалдык мен-
чик жаатындагы талаш-тартыштарды карап 
чыгууга катышышты. Кыргызпатенттин сот 
отурумдарына катышуусу 11-таблицада 
көрсөтүлдү. 

 НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ  … 
 

…по рассмотрению споров в области  
интеллектуальной собственности 

 
 

В течение 2010 г. Кыргызпатент прини-
мал участие при рассмотрении споров в облас-
ти интеллектуальной собственности Верхов-
ным судом Кыргызской Республики, межра-
йонными судами по экономическим делам, а 
также различными инстанциями судов общей 
юрисдикции. Участие Кыргызпатента в судеб-
ных заседаниях отражено в таблице 11. 
 

 
11-таблица  
Таблица 11  

 
Чечим чыгарылды  
Вынесено решений 

Доо арыздардын түрлөрү  
Виды исковых заявлений 

берил-
ди  

подано 

канаат-
танды-
рылды 
удовлет-
ворено 

баш тар-
тылды 
отказано 

датта-
нылды  
обжалу-
ется 

карап чыгуу-
суз калты-
рылды  

оставлено без 
рассмотрения 

Пайдаланылбаган себеби  
боюнча товардык белгини  
коргоону мөөнөтүнөн  
мурда токтотуу жөнүндө  
О досрочном прекращении  
охраны товарного знака по 
причине неиспользования 

7 3 2 1 1 

Мамлекеттик органдын  
ченемдик эмес актысын жокко 
чыгаруу жөнүндө (Апелляция-
лык кеңештин чечими жана 
экспертизанын чечими) 
Об отмене ненормативного  
акта государственного органа 
(Решения Апелляционного  
совета и решения экспертизы) 

5 - 2 3 - 

Кыргызпатенттин кызмат  
адамдарынын аракеттерине  
доо арыздар  
Исковые заявления на 
действия должностных 
лиц Кыргызпатента 

2 - 2 - - 

Автордук сыйакыларды  
төлөтүү жөнүндө  
О взыскании авторского  
вознаграждения 

1 1 - - - 

Бардыгы:  
Всего: 15 4 6 4 1 
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Ошондой эле Кыргызпатенттин кызмат-
керлери товардык белгилерге болгон укуктар-
ды коргоо боюнча доо арыздар боюнча адис 
катарында 2 сот отурумдарга катышышты. 

  
Апелляциялык кеңеш 
КРнын МИМКна караштуу Апелляция-

лык кеңеш (мындан ары – Апелляциялык ке-
ңеш) Кыргыз Республикасынын Патент мый-
замына, «Товардык белгилер, тейлөө белгиле-
ри жана товарлар чыгарылган жерлердин ата-
лыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына, «Фирмалык аталыштар жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, «Се-
лекциялык жетишкендиктер жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз 
Республикасы алардын катышуучусу болгон 
эл аралык келишимдерге ылайык түзүлгөн. 
Апелляциялык кеңеш Кыргыз Республикасын-
да өнөр жай менчик объектилеринин жана се-
лекциялык жетишкендиктердин коргоого 
жөндөмдүүлүк маселелери боюнча талаш-
тартыштарды карап чыгуу милдеттүү баштап-
кы орган болуп эсептелинет. 

2010-ж. жана өнөр жай менчик объекти-
лерин жана селекциялык жетишкендиктерди 
укуктук коргоого байланыштуу талаш-
тартыштардын негизги бөлүгү товардык бел-
гилердин айланасында келип чыкты. 2010-ж. 
өнөр жай менчик объектилери жана селекция-
лык жетишкендиктердин түрү боюнча келиш-
пестиктердин жана арыздардын  келип түшү-
шүн бөлүштүрүүнүн жалпы көрүнүшү 12-таб-
лицада көрсөтүлдү. 
 

 Также сотрудниками Кыргызпатента 
принято участие в 2 судебных разбирательст-
вах в качестве специалистов по исковым 
заявлениям о защите прав на товарные знаки. 

 
Апелляционный совет 
Апелляционный совет при ГСИС КР (да-

лее – Апелляционный совет) создан в соот-
ветствии с Патентным законом Кыргызской 
Республики, Законом Кыргызской Республи-
ки «О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения това-
ров», Законом Кыргызской Республики «О 
фирменных наименованиях», Законом Кыр-
гызской Республики «О селекционных дос-
тижениях» и международными договорами 
Кыргызской Республики, участником кото-
рых является Кыргызская Республика. Апел-
ляционный совет является обязательным пер-
вичным органом по рассмотрению споров по 
вопросам охраноспособности объектов про-
мышленной собственности и селекционных 
достижений в Кыргызской Республике. 

В 2010 г. основная часть споров, связан-
ных с правовой охраной объектов промыш-
ленной собственности и селекционных дос-
тижений, возникала вокруг товарных знаков. 
Общая картина распределения поступлений 
возражений и заявлений в 2010 г. по видам 
объектов промышленной собственности и се-
лекционных достижений представлена в таб-
лице 12. 
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12-таблица 
Таблица 12  

 
Аппелляциялык кеңешке өнөр жай менчик объектилеринин жана селекциялык жетиш-

кендиктердин түрлөрү боюнча келишпестиктердин келип түшүшү жана аларды карап чыгуу  
 

Поступление возражений и рассмотрение Апелляционным советом  
возражений и заявлений по видам объектов промышленной  

собственности и селекционных достижений 
 
 

Өнөр жай менчик объектилеринин жана  
селекциялык жетишкендиктердин түрлөрү  

Вид объектов промышленной  
собственности и селекционные  

достижения 

Келип түшкөн  
келишпестик-
тердин саны  
Количество  

 поступивших  
возражений 

Каралып чыккан 
келишпестиктердин  

саны  
Количество  

 рассмотренных  
возражений 

Ойлоп табуулар  
Изобретения 

- 1 

Товардык белгилер  
Товарные знаки  

3 8 

Бардыгы:  
Всего:  

3 9 

 
 
 

3-таблицада Апелляциялык кеңештин 
өнөр жай менчик объектилеринин түрлөрү 
боюнча келишпестиктерди карап чыгуусу-
нун натыйжалары көрсөтүлдү, ага ылайык 
2010-ж. каралып чыккандардын 33 % ка-
наатандырылды. 2010-ж. Аппеляциялык 
кеңештин келишпестиктерди карап чыгуу-
сунун натыйжалары 13-таблицада көрсө-
түлдү. 
 

 В таблице 3 приведены результаты расс-
мотрения Апелляционным советом возражений 
по различным объектам промышленной собст-
венности, согласно которым 33 % рассмотрен-
ных в 2010 г. возражений были удовлетворены. 
Результаты рассмотрения возражений Апелля-
ционным советом в 2010 г. показаны в таблице 
13. 
 

13-таблица  
Таблица 13  

 
Объектилердин түрлөрү боюнча  

По видам объектов 
Келишпестиктерди / 

арыздарды карап чыгуунун 
натыйжалары  

Результаты рассмотрения  
возражения / заявления 

Бардыгы 
Всего 

ОТ  
ИЗ 

ФА  
ФН 

СБ  
T3 

Канааттандырылды  
Удовлетворено  

3 - - 3 

Баш тартылды 
Отказано 

6 1 - 5 

Бардыгы: 
Всего: 

9 1 - 8 

 
 

 

 53



БИЗДИН КӨРСӨТКҮЧТӨР… 
 

… патенттик-маалыматтык 
 ишмердүүлүктө 

 
Өлкөдө интеллектуалдык менчик сис-

темасынын толук иштешин камсыз кылуучу 
Кыргызпатенттин ведомствосуна караштуу 
түзүмүнүн бири болуп патенттик, илимий-
техникалык жана ченемдик-укуктук доку-
менттердин жана дүйнөнүн ар түрдүү тил-
деринде адабияттардын эң кеңири жана то-
лук спектрин камсыздоочу Мамлекеттик па-
тенттик-техникалык китепкана (МПТК) 
эсептелет. 

Жыл сайын китепкананын фонду жа-
ңыртылып жана толукталып турат, 2010-ж. 
ар түрдүү адабияттардын жана документ-
тердин   232 455 нускасы кабыл алынган.  
Азыркы убакта китепкананын фонду 16 
788741 нусканы түзөт. 

Интеллектуалдык менчикти маалымат-
тык камсыздоо боюнча китепкананын бө-
лүмдөрүнүн иштери Кыргызпатенттин 
пландарына ылайык, ошондой эле мамле-
кеттик программаларды жана жылдын ар-
тыкчылыктарын ишке ашырууда жардам 
катары түзүлгөн. Жыл ичинде 80 тематика-
лык көргөзмөлөр уюштурулду, 17561 маа-
лымкаттар жана 18899 консультациялар ат-
карылды, 345 патенттик издөө өткөрүлдү, 
мамлекеттик жана расмий тилдерде жерги-
ликтүү басманын материалдары боюнча 9 
серептик маалыматтар даярдалды, адистер-
дин сурамдары боюнча адабияттардан 957 
темаларды тандоо жүргүзүлгөн.  

 
Абоненттерди патенттик-маалымат-

тык камсыздоо  
2010-ж. ичинде жеке абоненттерге жа-

на уюмдарга  патенттик-маалыматтык тей-
лөө кызматынын 25 түрү, алардын көпчүлү-
гү акысыз көрсөтүлгөн. 

2010-ж. Мамлекеттик патенттик фон-
дунун (МПФ) ресурстарын жана тейлөө 
кызматтарын пайдалануу максаттары 
14-таблицада көрсөтүлдү.  
 

 НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ … 
 

…в патентно-информационной  
деятельности 

 
Одной из подведомственных структур 

Кыргызпатента, обеспечивающей полноцен-
ное функционирование системы интеллек-
туальной собственности в стране является 
Государственная  патентно-техническая биб-
лиотека (ГПТБ), предоставляющая самый 
широкий и полный спектр патентной, научно-
технической и нормативно-правовой доку-
ментации и литературы на разных языках ми-
ра. 

Каждый год фонд библиотеки  обнов-
ляется и пополняется, в 2010 г. было получе-
но 232 455 экземпляров различной литерату-
ры и документации. Фонд библиотеки в нас-
тоящее время составляет 16 788741 экземп-
ляр. 

Работа отделов библиотеки по информа-
ционному обслуживанию интеллектуальной 
собственности строилась в соответствии с 
планами Кыргызпатента, а также в помощь 
реализации государственных программ и 
приоритетов года. За год организовано 80 те-
матических выставок, выполнено 17561 
справки и 18899 консультаций, проведено 345 
патентных поисков, составлено 9 обзорных 
информаций по материалам местной печати 
на русском и на кыргызском языках, подго-
товлено 957 тематических подборок литера-
туры по запросам специалистов. 

 
Патентно-информационное обслужи-

вание абонентов 
В течении 2010 г. индивидуальным або-

нентам и организациям оказывалось 25 видов 
патентно-информационных услуг, боль-
шинство из которых в бесплатном режиме. 

Цели использования ресурсов и услуг 
Государственного патентного фонда (ГПФ) в 
2010 г. показаны в таблице 14.  
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14-таблица 
Таблица 14 

 

№ Сурамдын максаты  
Цель запроса 

Абоненттердин категориясы  
Категория абонентов 

1. «Патент таануу» курсу боюнча МПФда  
окуу практикасын өтүү  
Прохождение учебной практики в  
ГПФ по курсу «Патентоведение» 

ЖОЖдордун студенттери 
 
Студенты ВУЗов 

2. ИМ боюнча рефераттарды жана курстук  
иштерди жазуу  
Написание рефератов и курсовых работ по ИС 

ЖОЖдордун студенттери  
(КОСУ, КМТУ, КМКТАУ) 
Студенты ВУЗов 
(КРСУ, КГТУ, КГУСТА) 

3. Патенттик издөө жүргүзүү  
Проведение патентных поисков 

-«- 

4. Өнөр жай менчик объектилерине (ӨМО)  
өтүнмө берүү: 

- ойлоп табуулар; 
- өнөр жай үлгүлөрү; 
- пайдалуу моделдер; 
- товардык белгилер 

Подача заявки на объекты промышленной  
собственности (ОПС): 

- изобретения; 
- промышленные образцы; 
- полезные модели; 
- товарные знаки. 

Ойлоп табуучулар 
Аспиранттар 
Пенсионерлер  
Чакан жана орто  
ишканалардын адистери  
 
Изобретатели 
Аспиранты 
Пенсионеры  
Специалисты малых 
и средних предприятий 

5. ИИИнин жана чыгарылуучу продукциянын  
техникалык деңгээлин жана атаандаштыкка  
жөндөмдүүлүгүн аныктоо максатында  
маркетингдик изилдөөлөр  
Маркетинговые исследования с целью 
определения технического уровня и  
конкурентоспособности  
НИР и выпускаемой продукции 

Окумуштуулар 
ЖОЖдордун студенттери  
Чакан жана орто ишканалардын  
адистери  
Ученые 
Студенты ВУЗов 
Специалисты малых и средних предприятий 

6. Продукцияны чыгарууда ойлоп табуулардын  
сыпаттамасын пайдалануу (түзүлүштөрдүн  
жана жаңы технологиялардын) 
Использование описаний изобретений в  
производстве продукции (устройств и  
новых технологий) 

Интеллектуалдык менчиктин  
маркетологдору 
Чакан жана орто ишканалардын адистери  
Маркетологи интеллектуальной  
собственности 
Специалисты малых  и средних предприятий 

7. Сот иши  
 
 
Судебная практика 

Адвокаттар 
Бажы кызматкерлери, эксперттер  
жана башка адистер  
Адвокаты 
Таможенники, эксперты и другие  
специалисты 
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Абоненттердин көпчүлүгү Кыргыз Рес-
публикасынын аймагында колдонулуучу «Па-
тенттик изилдөөлөрдү жүргүзүү тартибине» 
ылайык окуу, илимий же өндүрүштүк максат-
тар үчүн патенттик изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. 
Ушуга байланыштуу, МПФнын эң эле сурамга 
ээ жана зарыл болгон тейлөө кызматы болуп 
маалыматтык-издөө тилдеринде издөө объек-
тин классификациялоо боюнча кеңеш берүү-
лөр: ЭПК, МКТУ, МКПО, ошондой эле па-
тенттик изилдөөлөрдү өткөрүү методикасы 
эсептелинет. 2010-ж. бардыгы 6521 кеңештер 
берилди. 

Абоненттердин патенттик изилдөөлөрдү 
жүргүзүү процессинде дүйнө өлкөлөрү жана 
ИМБДУнун коддору менен библиографиялык 
элементтеринин өзгөчөлүктөрү боюнча 7212 
фактографиялык маалымкаттар берилди. Маа-
лыматтык керектөөлөрдү изилдөө тармактар 
боюнча 80 уюмдар жана ишканалар боюнча 
жүргүзүлгөн: 

 энергиянын кайта калыбына келүүчү 
булактары;  

 машина куруу; 
 курулуш жана курулуш материалдары; 
  текстиль жана жеңил өнөр жайы; 
 жашылчаларды, этти  кайта иште-

түү; 
 кондитердик өнөр жайы; 
 дары чыгаруу; 
 тоо өнөр жайы; 
 ветеринария; 
 элдик кол өнөрчүлүк. 

 
2010-ж. өнөр жай менчик объектилери 

боюнча  345 патенттик издөө жүргүзүлдү. Из-
дөө үчүн «Мимоза», «ФИПС» программалык 
камсыздоосу колдонулган.  

Тематикалык сурамдарды жана патенттик 
издөө жүргүзүүнү тез аткарууда окурмандар-
дын Интернет боюнча дүйнөдөгү 60 патенттик 
ведомстволоруна мүмкүнчүлүк алуусу жардам 
берди.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Подавляющее большинство абонентов 
осуществляют патентные исследования для 
учебной, научной или производственной це-
лей, согласно действующего на территории 
Кыргызской Республики КМС Р.15-011-96. 
«Порядок проведения патентных исследова-
ний». В связи с этим, самой спрашиваемой и 
необходимой услугой в ГПФ (в отсутствии 
патентных служб в организациях и на предп-
риятиях) являлись консультации по класси-
фицированию объекта поиска на информа-
ционно-поисковых языках: МПК, МКТУ, 
МКПО, а также методике проведения па-
тентных исследований. Всего за 2010 г. бы-
ло выдано 6521 консультаций. 

В процессе проведения абонентами па-
тентных исследований было выдано 7212 
фактографических справок по особенностям 
библиографических элементов патентных 
документов стран мира и кодам ВОИС. 

Изучение информационных потребнос-
тей было проведено по 80 организациям и 
предприятиям МСП по отраслям: 

 возобновляемые источники энер-
гии; 

 машиностроение; 
 строительство и стройматериа-

лы; 
  текстиль и легкая промышлен-

ность; 
  переработка овощей, мяса; 
 кондитерская промышленность; 
 производство лекарств; 
 горная промышленность; 
 ветеринария; 
 народные ремесла. 

 
В 2010 г. выполнено 345 патентных 

поисков по объектам промышленной собст-
венности. Для поиска было использовано 
программное обеспечение «Мимоза», 
«ФИПС». 

Оперативности в выполнении темати-
ческих запросов и проведении патентных 
поисков способствовал доступ читателей к 
ресурсам 60 патентных ведомств мира по 
Интернет. 
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Ченемдик-техникалык документтер 
менен маалыматтык камсыздоо (ЧТД) 

Ошентип 4523 абонент тейленген, анын 
ичинен 2170 – чакан жана орто ишканалардын 
өкүлдөрү жана 2533 – студенттер, окутуучу-
лар, мамлекеттик кызматкерлер. Аларга  
254460 нуска берилген, 27 док. / 441 барак 
сканерленген, ар түрдүү татаалдыктагы 1524 
жазуу түрүндөгү маалымкаттар аткарылды, 
жана 2393 оозеки документтер даярдалды, 
1925 кеңеш берүүлөр жүргүзүлдү. Мисалы 
2010-ж. МАМСТнын жана СПАнын көрсөт-
күчтөрү менен  425 документтерди салышты-
рып текшерүү жөнүндө жазуу түрүндө маа-
лымкат, ага өзгөртүүлөрдү жана оңдоолорду 
киргизүү менен кыска мөөнөттүн ичинде 
«Алекс Стюарт» ЖЧКсы үчүн аткарылды. 
Бишкек шаарынын санэпидкөзөмөлдөө депар-
таменти, Балыкчы ш. Ысык-Көл облустук 
БШСЭК, Караколдогу шаардык СЭС, Чолпон-
Ата ш. Ысык-Көл СЭС, Баткен СЭСи үчүн та-
мак  өнөр жайы боюнча биздин фондунун гана 
эмес, Кыргыз Республикасынын техникалык 
комитеттеринин башка фондуларынын стан-
дарттарын пайдалануу менен чоң маалымкат-
тар даярдалды, алар көп жылдан берки тыгыз 
кызматташуудан улам, бизге өз документтерин 
беришти. 

Борбордогу ЖОЖдордун (КТУ, КАУ, 
КГМА, БГУ, КАКИ) студенттери үчүн алар 
окуу баскычында эле сапат деген түшүнүктүн 
маанисин жана ага жетүүнүн жолдорун били-
ши керек болгон  келечектеги менеджерлер-
дин маалыматтык сабаттуулугун жогорулатуу 
максаты менен 15 практикалык сабак өткөрүл-
дү. 

Бөлүм «ИРБИС» ПППнын жардамы ме-
нен МАМСТнын маалыматтар базаларын тү-
зүүнү улантууда. Бүгүнкү күндө ал 22500 биб-
лиографиялык жазууларды түзөт. 

 
Илимий-техникалык адабияттар менен 

маалыматтык камсыздоо  
2010-жылдын ичинде адабияттардын 75 

тематикалык көргөзмөлөрү, анын ичинен 
23 – № 95, 17, 3, 18, 19 кесиптик лицейлерге, 
архитектуралык-курулуш колледжине, көркөм 
окуу жайына, КМКТАУ, КОСУ, КМТУга, 
КРнын УИАсына ж. б. көчмө көргөзмөлөр 
уюштурулду. 

 
 
 
 

Информационное обслуживание нор-
мативно-технической документацией 
(НТД) 

Так было обслужено 4523 абонента, из 
которых 2170 – представители МСП и 2533 
– студенты, преподаватели, госслужащие. 
Им было выдано 254460 экз., отсканировано 
27 док. / 441 листов, выполнено 1524 пись-
менных справок различной сложности и 
2393 устных, проведено 1925 консультаций. 
Например письменная справка о сверке 425 
документов с указателем ГОСТов 2010 г. и с 
СПА, внесением изменений и поправок в 
них была выполнена для ОсОО «Алекс 
Стюарт» в кратчайшие строки. Большие 
справки по пищевой промышленности для 
Департамента санэпиднадзора г. Бишкек, 
Иссык-Кульской областной ЦГСЭН г. Ба-
лыкчи, Каракольской ГорСЭС, Иссык-
Кульской СЭС г. Чолпон-Ата, Баткенской 
СЭС и т. д. были выполнены с использова-
нием стандартов не только нашего фонда, но 
и других фондов технических комитетов 
Кыргызской Республики, которые любезно 
предоставили нам свою документацию, бла-
годаря тесному многолетнему сотрудни-
честву. 

Для студентов столичных ВУЗов (КТУ, 
КАУ, КГМА, БГУ, КАСИ) с целью повыше-
ния информационной грамотности будущих 
менеджеров, которые еще на стадии обуче-
ния должны понимать значимость понятия 
качество и пути его достижения; было про-
ведено 15 практических занятий. 

Отдел продолжает создавать собствен-
ную базу данных ГОСТов с помощью ППП 
«ИРБИС». На сегодняшний день она состав-
ляет 22500 библиографических записей. 

 
Информационное обслуживание 

научно-технической литературой 
За 2010 год организовано 75 темати-

ческих выставок литературы, из которых 23 
– выездные в профессиональные лицеи № 
95, 17, 3, 18, 19, архитектурно-строительный 
колледж, художественное училище, 
КГУСТА, КРСУ, КТУ, в НАН КР и др. 
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Отчеттук мезгилдин ичинде сектор тара-
бынан 25263 абонентке тейлөө кызматы көр-
сөтүлдү. Окурмандардын негизги   континген-
тин  студенттер, окутуучулар, ЖОЖдордун 
аспиранттары түзөт. Окурмандардын ортосун-
да экология, экономика, банк иши, тигүү 
буюмдарын, тамак өнөр жайын  конструкция-
лоо чоң сурамга ээ болгон. 

Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык 
жана Улуттук күнүнө карата өлкөдө экинчи 
жолу борбордук жана аймактык жалпы билим 
берүү мектептердин 9-10-класстардын окуучу-
ларынын арасында «Интеллектуалдык мен-
чик» викторинасы өткөрүлдү. 

 
2010-ж. аймактардын китепканалык фон-

дуларын толуктоо үчүн китептерди өткөрүп 
берүү акциялары улантылды. Ошентип жалпы 
суммасы 11 миң сом болгон 100гө жакын ки-
тептердин нускалары Жалал-Абад жана Бат-
кен облустарынын райондук китепканаларына 
өткөрүлүп берилди. Булар көркөм, илимий-
популярдык, окуу жана маалымдама адабият-
тар, анын ичинде – Кыргызпатенттин басыл-
малары.  Китептердин 200 нускасы Сузак ра-
йондук китепкананын фондуна өткөрүлүп бе-
рилди.  

Акыркы эки жылдын ичинде жалпы сум-
масы 640 миң сом болгон Кыргызпатент чы-
гарган 7 миңден ашуун китептердин нускала-
ры китепканаларга, жогорку окуу жайларына 
жана ар түрдүү уюмдарга акысыз берилген. 
Булар  Кыргызстандын жазуучулары, сүрөтчү-
лөрү, композиторлору жана ойлоп табуучула-
ры жөнүндө маалымдамалар, ИМ маселелери 
боюнча атайын адабияттар, «Саамалык» жаш 
кыргыз акын жана прозачылардын чыгармала-
рынын жыйнактары жана башкалар. 
 

За отчетный период секторами было 
обслужено 25263 абонента. Основной кон-
тингент читателей составляют студенты, 
преподаватели, аспиранты ВУЗов. Большим 
спросом у читателей пользуются издания по 
экологии, экономике, банковскому делу, 
конструированию швейных изделий, пище-
вой промышленности. 

К Международному и Национальному 
дню интеллектуальной собственности уже 
второй раз в стране проведены викторины 
«Интеллектуальная собственность» среди 
учеников 9-10 классов столичных и  регио-
нальных общеобразовательных школ.  

 
В 2010 г. продолжались акции переда-

чи  книг  для пополнения библиотечных 
фондов регионов. Так, около 100 экземпля-
ров книг на общую сумму 11 тысяч сомов 
переданы в районные библиотеки Джалал-
Абадской и Баткенской областей. Это худо-
жественная, научно-популярная, учебная и 
справочная литература, в том числе – изда-
ния Кыргызпатента.  200 экземпляров книг 
было передано в фонд Сузакской районной 
библиотеки.  

Всего за два последних года библиоте-
кам, вузам и различным организациям было 
безвозмездно передано более 7 тысяч эк-
земпляров книг, изданных Кыргызпатентом, 
на общую сумму более 640 тысяч сомов. Это 
справочники о писателях, художниках, ком-
позиторах и изобретателях Кыргызстана, 
специальная литература по вопросам ИС, 
сборники произведений молодых кыргыз-
станских поэтов и прозаиков «Саамалык» и 
другие издания. 
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III.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК 
СИСТЕМАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮ БОЮНЧА 

БИЗДИН ПЛАНДАР 
  
2010-ж. мартында Кыргызпатент 

2011-2015-жж. Кыргыз Республикасында ин-
теллектуалдык менчикти жана инновацияларды 
өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын (Улуттук 
стратегия) иштеп чыгууга киришти. Кыргыз-
стан ИМБДУнун колдоосу менен совет мезги-
линен кийинки интеллектуалдык менчик жана 
инновациялар тармагындагы заманбап страте-
гия иштелип чыгуучу биринчи мамлекет болуп 
калды.   

Кыргыз Республикасында Улуттук страте-
гияны иштеп чыгуу даярдоо этабынан – Кыр-
гызстанда интеллектуалдык менчик жана инно-
вациялар тармагындагы кырдаалды баалоодон 
башталган. Кыргызпатентте Улуттук стратегия-
нын маселелери менен ыкчам иштеген Жумуш-
чу топ түзүлгөн. 2010-ж. мартында ИМБДУнун 
көз карандысыз консультанты Рон Марчанттын, 
Европа жана Азиянын айрым өлкөлөрү боюнча 
ИМБДУнун бөлүмүнүн директору Михал 
Свантнердин  жана Европа жана Азиянын ай-
рым өлкөлөрү боюнча ИМБДУнун бөлүмүнүн 
башкы консультанты Александр Матвеевдин 
иш сапары болуп өттү. 

Биринчи этаптын алкагында бир нече жу-
манын ичинде Кыргызпатент ИМБДУнун деле-
гациясы менен бирге мамлекеттик структура-
лардын, парламенттин, бизнес коомчулугунун, 
илимий жана чыгармачылык чөйрөнүн, юриди-
калык компаниялардын, коомдук уюмдардын 
өкүлдөрү менен бир катар жолугушууларды өт-
көрүштү. Мамлекеттик структуралар, министр-
ликтер жана ведомстволор, ошондой эле укук 
коргоо жана сот органдары менен жолугушуу-
лар жетекчиликтин деңгээлинде өттү, бул Кыр-
гызстанда интеллектуалдык менчик жаатында-
гы жаңы саясатты түзүүгө багытталган мындан 
аркы биргелешкен аракеттер жөнүндө баштап-
кы сүйлөшүүлөргө жетишүүгө мүмкүнчүлүк 
берди. Улуттук стратегияны иштеп чыгуунун 
биринчи этабында өз ара иштешүүнүн башка 
натыйжалуу түрү кеңейтилген форматтагы те-
герек столдорду өткөрүү болуп калды, ага бар-
дык кызыкдар болгон тараптардын өкүлдөрү 
катышышты. 

 III.  НАШИ ПЛАНЫ  ПО РАЗВИТИЮ 
СИСТЕМЫ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
  

В марте 2010 г. Кыргызпатент присту-
пил к разработке Национальной стратегии 
развития интеллектуальной собственности и 
инноваций в Кыргызской Республике на 
2011-2015 гг. (Национальная стратегия) Кыр-
гызстан при поддержке ВОИС стал первым 
на постсоветском пространстве государст-
вом, где разрабатывается современная стра-
тегия в области интеллектуальной собствен-
ности и инноваций.  

Разработка Национальной стратегии 
началась с подготовительного этапа – оцен-
ки ситуации в Кыргызстане в области ин-
теллектуальной собственности и инноваций. 
В Кыргызпатенте была создана Рабочая 
группа, которая интенсивно занималась во-
просами Национальной стратегии. В марте 
2010 г. состоялся визит независимого кон-
сультанта ВОИС Рона Марчанта, директора 
Отдела ВОИС по некоторым странам Евро-
пы и Азии Михала Свантнера и главного 
консультанта Отдела ВОИС по некоторым 
странам Европы и Азии  Александра Мат-
веева.   

В течении нескольких недель в рамках 
первого этапа Кыргызпатентом совместно с 
делегацией ВОИС был проведен ряд встреч 
с представителями государственных струк-
тур, парламента,  бизнес сообщества, науч-
ных и творческих кругов, юридических 
компаний, общественных организаций. 
Встречи с государственными структурами, с 
министерствами и  ведомствами, а также с 
правоохранительными и судебными органа-
ми проходили на уровне руководства, что 
позволило достигнуть  первоначальной до-
говоренности о дальнейших совместных 
действиях, направленных на  формирование 
новой политики в области интеллектуальной 
собственности в Кыргызстане. Другим эф-
фективным форматом взаимодействия на 
первом этапе разработки Национальной 
стратегии стало проведение круглых столов 
расширенного формата, в которых принима-
ли участие представители всех заинтересо-
ванных сторон.    
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Бул багыттагы иш 2010-ж. ноябрында 
мырза Марчанттын жана мырза Свантнердин 
экинчи иш сапарынын жүрүшүндө улантылды. 
Экинчи жарым жылдыктын аягында Улуттук 
стратегиянын долбоору иштелип чыкты. 

Улуттук стратегиянын долбоору баяндоо 
бөлүгүнөн жана иш-чаралар планынан, ошон-
дой эле стратегиянын алкагында ишке ашыруу 
үчүн болжоштурулган беш долбоордон турат. 
Улуттук стратегиянын иш-чаралар планы бел-
гиленген мөөнөттөрү, зарыл болгон ресурста-
ры, аткаруучулары жана мониторинг жана  
баалоо системасы менен конкреттүү иш-
чаралардын тизмесин камтыйт. 

Иштин жүрүшүндө стратегиялык план-
даштыруунун программалык, ошондой эле 
долбоордук ыкмасы колдонулду. Стратегия-
лык маселелерди чечүү үчүн иштелип чыккан 
иш-чаралар Улуттук стратегияны ишке ашы-
руу боюнча иш-чаралардын планында тариз-
делген, анын мазмуну кырдаалдын өнүгүшүнө 
байланыштуу өзгөртүлүп жана толукталып ту-
рат. 

Стратегиянын алкагында төмөнкүдөй 
долбоорлор ишке ашырылат:   

 «Чакан жана орто ишканалардын ин-
новациялык ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө маа-
лыматтык жардам берүү»,  
 
 
 
 

 Работа в данном направлении была 
продолжена в ходе второго визита г-на Мар-
чанта и г-на М. Свантнера в ноябре 2010 г. К 
концу второго полугодия был разработан 
проект Национальной стратегии. 

Проект Национальной стратегии со-
стоит из описательной части и плана меро-
приятий,  а также пяти проектов, предпола-
гаемых для реализации в рамках стратегии. 
План мероприятий Национальной стратегии 
включает перечень конкретных мероприя-
тий с определенными сроками, необходи-
мыми ресурсами, исполнителями и системой 
мониторинга и оценки. 

В ходе работы применялся  как про-
граммный, так и проектный подход страте-
гического планирования. Мероприятия, раз-
работанные для решения стратегических за-
дач, были оформлены в Плане мероприятий 
по реализации Национальной стратегии, со-
держание, которого будет изменяться и до-
полняться в зависимости от развития ситуа-
ции. 

В рамках стратегии будут реализованы  
следующие проекты:  

 «Информационное содействие раз-
витию инновационной деятельности малых 
и средних предприятий»,  
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 «Контрафактуу продукция калктын 
жашоосуна жана ден соолугуна коркунуч кел-
тирет»,  

 «Кыргызстандын ойлоп табуучулары-
нын жана жаңычылдарынын жаңы муунда-
ры», 

  «Интеллектуалдык менчик маселелери 
боюнча укуктук мектеп»,  

 «Коомдун туруктуу өнүгүшү үчүн 
салттуу билимдер». 

 
Ошентип, Улуттук стратегия Кыргыз-

стандын экономикасын инновациялык жол 
менен өнүктүрүүгө багытталган конкреттүү 
жана натыйжалуу иштерин камтыган 5 жыл-
дык мөөнөткө эсептелген программалык до-
кумент болуп калат. Стратегия өлкөнүн или-
мий-изилдөө дараметин экономиканын турук-
туу өсүшүнүн негизги ресурстарынын бирине 
өтүшү үчүн шарттарды түзүүгө, ошондой эле 
экономиканы технологиялык жаңылаштыруу-
га багытталган.  
 

 «Контрафактная продукция – уг-
роза жизни и здоровью населения»,  

 «Новое поколение изобретателей и 
новаторов Кыргызстана», 

 «Правовая школа по вопросам ин-
теллектуальной собственности»,  

 «Традиционные знания для устой-
чивого развития общества». 

 
Таким образом, Национальная страте-

гия станет программным документом рас-
считанным на 5-летний период, включаю-
щим серию конкретных и эффективных дей-
ствий, направленных на инновационный 
путь развития экономики Кыргызстана. 
Стратегия направлена на создание условий 
для трансформации научно-исследова-
тельского потенциала страны в один из ос-
новных ресурсов устойчивого экономиче-
ского роста, а также для технологической 
модернизации экономики.  
 

 

 
 
 

Улуттук стратегияда интеллектуалдык 
менчик системасын өнүктүрүү жана аны 
пайдалануудан социалдык-экономикалык 
пайда алууну көбөйтүү үчүн жагымдуу чөй-
рөнү түзүүгө багытталган эл аралык жана 
улуттук саясатты түзүүдө мамлекеттин ро-
лун күчөтүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Ал ин-
теллектуалдык менчикти жаратууда жана 
коргоодо эл аралык стандарттарга ылайык 
келишин, ойлоп табууларды жана иннова-
цияларды коммерциялаштыруунү өнүктү-

 В Национальной стратегии особое вни-
мание уделяется усилению роли государства 
в формировании международной и нацио-
нальной политики, направленной на создание 
благоприятной среды для развития системы 
интеллектуальной собственности и увеличе-
ние социально-экономической выгоды от ее 
использования. Она предусматривает соот-
ветствие международным стандартам при 
создании и охране интеллектуальной собст-
венности, обеспечение условий для развития 
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рүү үчүн шарттарды камсыздоону, чакан 
жана орто бизнес үчүн интеллектуалдык 
менчик объектилерин пайдалануу мүмкүн-
чүлүктөрүн жогорулатууну караштырат.  

 
Улуттук стратегияны ишке ашыруу 

төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет: 
 Интеллектуалдык менчик объекти-

лерине укуктарды берүүнүн жол-жобо-
лорун уюштурууга жана административ-
дик өнүктүрүүгө; 

 Бардык кызыкдар болгон топтордун 
ортосунда кызматташууну өнүктүрүүгө;  

 Интеллектуалдык менчикке укук-
тарды коргоону жакшыртууга; 

 Экономикалык, технологиялык, или-
мий, маданий жана социалдык өнүктүрүү 
үчүн аспап  катары интеллектуалдык мен-
чик натыйжаларын пайдаланууну кеңей-
түүгө;  

 Коомго  интеллектуалдык менчик-
тин маанилүүлүгү жана баалуулугу жөнүн-
дө билдирүү деңгээлин жогорулатууга;  

 Интеллектуалдык менчик жаңы-
чылдарга жана чыгармачыл ишмерлерге өз 
иштеринин экономикалык пайдасын жого-
рулатууга мүмкүнчүлүк берген чөйрөнү тү-
зүүгө.  
 

коммерциализации изобретений и инноваций, 
повышение возможностей использования 
объектов интеллектуальной собственности 
для малого и среднего бизнеса.  

 
Реализация Национальной стратегии 

будет способствовать: 
 Организационному и администра-

тивному развитию процедур предоставления 
прав на объекты интеллектуальной собст-
венности; 

 Развитию сотрудничества между 
всеми заинтересованными группами;  

 Совершенствованию защиты прав 
на интеллектуальную собственность; 

 Расширению использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности как 
инструмента для экономического, техноло-
гического, научного, культурного и социаль-
ного развития;  

 Повышению уровня осведомленности 
общества о важности и ценности интеллек-
туальной собственности;  

 Созданию среды, в которой интел-
лектуальная собственность позволяет нова-
торам и творческим деятелям повысить 
экономическую выгодность своей работы.  
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IV.   ОТЧЕТТУК ЖЫЛ ИЧИНДЕГИ 
БИЗДИН БАСЫЛМАЛАР 

 
Кыргызпатент жыл сайын расмий бюл-

летень сыяктуу мезгилдүү басылмаларды, 
ошондой эле ар түрдүү жыйнактарды, жур-
налдарды, китептерди жана башка адабият-
тарды чыгарат. Бардык басылмалар кагаз, 
ошондой эле электрондук вариантта чыгары-
лат. 2010-жылы төмөнкү басылмалар жарыя-
ланды:   

 
  «Интеллектуалдык менчик» ай 

сайын чыгарылуучу расмий бюллетень 
№ 1-12/2010. Бюллетенде Кыргыз Республи-
касынын Мамлекеттик реестрлеринде каттал-
ган ойлоп табуулар, товардык белгилер жана 
тейлөө белгилери, программалык продукту-
лар жөнүндө маалыматтар жарыяланат. 
Мындан тышкары, бюллетенде ойлоп табуу-
чуларга патенттерди жана күбөлүктөрдү бе-
рүү жөнүндө расмий маалыматтар, ошондой 
эле Кыргызпатентте бир айдын ичинде өткө-
рүлгөн иш-чаралар жөнүндө расмий билди-
рүүлөр камтылат; 

   «Кыргыз Республикасынын ойлоп 
табууларынын, пайдалуу моделдеринин, 
өнөр жай үлгүлөрүнүн, товардык белгиле-
ринин жана тейлөө белгилеринин жылдык 
көрсөткүчү– 2009»; 

  «Кыргызпатентин кабарчысы: 
Интеллектуалдык менчиктин маселелери» 
илимий-практикалык журнал № 2/2009 , № 
1/2010 (орус жана кыргыз тилдеринде). Жур-
налда расмий документтер, интеллектуалдык 
менчик чөйрөсүндөгү макалалар, семинар-
лардын материалдары жана жарым жылдагы 
окуялардын хроникалары жарыяланган.     

  “Саамалык” № 8 адабий альмана-
хы. Жыйнакка сынактык негизде тандалган 
республиканын бардык облустарынан 52 жаш 
таланттуу авторлордун 130 поэзиялык жана 5 
прозалык чыгармалар киргизилди.  

  “Жалпы машина куруу” тематика-
лык тандалма. Жыйнак 1995-жылдан 2008-
жылга чейинки мезгилдеги Кыргызпатент-
тин, ошондой эле 1998-2008-жж. Евразия па-
тенттик ведомствосунун расмий бюллетенде-
ринде жарыяланган машина куруу тармагын-
дагы ойлоп табуучулук активдүүлүк жөнүндө 
аналитикалык маалыматты, коргоо доку-
менттерине карата ойлоп табуулардын сы-
паттамаларына      аннотацияларды   камтыйт. 
 

 IV.   НАШИ  ИЗДАНИЯ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

 
Ежегодно Кыргызпатент издает перио-

дические издания, такие как  официальный 
бюллетень, а также различные сборники, 
журналы, книги и другую литературу. Все из-
дания выпускаются как в бумажном, так  и в 
электронном варианте. В 2010 году опубли-
кованы:  

 
 Официальный ежемесячный бюл-

летень «Интеллектуалдык менчик» («Ин-
теллектуальная собственность») № 1-12/2010. 
В бюллетене публикуются сведения об изоб-
ретениях, промышленных образцах, товарных 
знаках и знаках обслуживания, программных 
продуктах, зарегистрированных в Государст-
венных реестрах Кыргызской Республики. 
Кроме этого, в бюллетене содержатся офи-
циальные сведения о выдаче изобретателям 
патентов и свидетельств, а также официаль-
ные сообщения о мероприятиях, происходя-
щих в Кыргызпатенте в течение месяца; 

 «Годовой указатель  изобретений, 
полезных моделей, промышленных образ-
цов, товарных знаков и знаков обслужива-
ния Кыргызской Республики – 2009»; 

 Научно-практический журнал 
«Вестник Кыргызпатента: Вопросы ин-
теллектуальной собственности» № 2/2009, 
№ 1/2010 (на русском и кыргызском языках). 
В журнале опубликованы  официальные до-
кументы, статьи в сфере интеллектуальной 
собственности, материалы семинаров и хро-
ника событий за соответствующее полугодие.  

 Литературный альманах “Саама-
лык” № 8. В сборник вошли  130 поэтических 
и 5 прозаических произведений 52 молодых 
талантливых авторов со всех областей рес-
публики, отобранные на конкурсной основе.  

 Тематическая подборка “Общее 
машиностроение”. Сборник содержит ана-
литическую информацию об изобретательс-
кой активности в области машиностроения, 
аннотации описания изобретений к охранным 
документам, опубликованные в официальных 
бюллетенях Кыргызпатента за период с 1995 
по 2008 г., а также Евразийского патентного 
ведомства за 1998-2008 гг. Патентная инфор-
мация в сборнике распределена по разделам 
Международной патентной классификации 
(МПК), странам-заявителям и по годам  в  по- 
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Жыйнакта патенттик маалымат Эл аралык 
патенттик классификациялоонун (ЭПК) бө-
лүктөрү, өтүнмө ээлеринин өлкөлөрү жана 
расмий бюллетендеринин номерлеринин өсүү 
тартибинде жылдар боюнча бөлүштүрүлгөн. 

 “Ыйык дүйнө – ыр дүйнө” жыйнагы. 
Улуу жеңиштин 65 жылдыгына карата чыга-
рылган жыйнак Улуу Ата Мекендик согушка 
катышкан чыгармачыл ишкерлерге, ойлоп 
табуучуларга, акындарга жана жазуучуларга 
арналган. 

  “Весенняя палитра” жаш сүрөт-
чүлөрдүн каталогу. Каталогдо живопись, 
графика, скульптура, керамика жана колдон-
мо искусствонун ар түрдүү жанрларында 
жаш сүрөтчүлөрдүн жүздөн ашуун чыгарма-
лары көрсөтүлгөн.  
 

рядке возрастания номеров официальных 
бюллетеней. 

 Сборник “Ыйык дүйнө – ыр дүйнө” 
(«Священный мир – мир поэзии»). Сборник к 
65-летию со дня Победы   посвящен творчес-
ким деятелям, изобретателям, поэтам и писа-
телям, участвовавшим в Великой Отечест-
венной войне. 

 Каталог молодых художников “Ве-
сенняя палитра”. В каталоге  представлены 
более сотни произведений молодых художни-
ков в различных жанрах живописи, графики, 
скульптуры, керамики и прикладного ис-
кусства.  
 
 
 

 

 
 
 
 

 Кыргызстандын жаш акындары-
нын жети китеби. Мурда өз чыгармала-
рын жарыялабаган жаш акындардын жана 
жазуучулардын ырлар, аңгемелер, повесттер 
жыйнактары:  

 
- Акматова Венера – «Табылгам»; 
- Исанов Данияр – «Ата-Журт»; 
- Жумагазиев Эрлан – «Жан дүйнө 

жаңырыгы»; 
 
 
 
 

  Семь книг молодых авторов Кыр-
гызстана. Сборники стихотворений, расска-
зов, повестей молодых поэтов и писателей, ра-
нее не  публиковавших свои произведения:  

 
- Акматова Венера – «Табылгам»; 
- Исанов Данияр – «Ата-Журт»; 
- Жумагазиев Эрлан – «Жан дүйнө жа-

ңырыгы»; 
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- Козубаев Тилек – «Бабалар мурасы»; 
- Элчибеков Элдияр – «Бөксөргөн 

тоонун карааны»; 
- Талканов Эрнис – «Махабат муза-

сы»; 
- Жаңыбаева Ширинкан – «Жалгыз 

караан». 
Кыргызпатенттин басылмалары 

МПТКнын жана Кыргызпатенттин китепка-
насынын  фондусунда сакталат.   

2010-ж. Кыргызпатенттин китепкана-
сынын китеп фондуна 2 163 нуска китеп 
түштү, жалпы фонд 194 миң нусканы түздү. 
Китепкананын фондунда интеллектуалдык 
менчик боюнча адистештирилген адабият-
тар, патенттик документтер, Кыргызпатент-
тин, ошондой эле КМШ өлкөлөрүнүн жана 
алыскы чет өлкөлөрдүн патенттик ведомст-
волорунун расмий бюллетендери жана 
жылдык отчеттору бар. Анын ичинде: 

- 2 430 нуска китеп; 
- 16 253 нуска расмий бюллетендер; 
- 11 124 нуска ойлоп табуулардын сы-

паттамалары; 
- 163 183 нуска патенттик коопера-

ция жөнүндө келишим боюнча эл аралык 
өтүнмөлөрдүн басылмалары (PCT); 

- 7 444 нуска электрондук алып жү-
рүүчүлөрдө. 

2010-ж. китепкананын 1650 пайдала-
нуучуларына тейлөө кызматы көрсөтүлдү, 
басылмалардын – 3 360 нускасы берилди.  
 

- Козубаев Тилек – «Бабалар мурасы»; 
- Элчибеков Элдияр – «Бөксөргөн тоонун 

карааны»; 
- Талканов Эрнис – «Махабат музасы»; 
- Жаңыбаева Ширинкан – «Жалгыз ка-

раан». 
Издания Кыргызпатента хранятся в фон-

дах ГПТБ и библиотеки Кыргызпатента. 
В 2010 г. в  книжный фонд библиотеки 

Кыргызпатента поступило 2 163 экземпляра,  
общий фонд составил 194 тысячи экземпляров. 
В фонде библиотеки содержится специализи-
рованная литература по интеллектуальной 
собственности, патентная документация, офи-
циальные бюллетени и годовые отчеты Кыр-
гызпатента, а также патентных ведомств стран 
СНГ и дальнего зарубежья,  Из них: 

- 2 430 экземпляров книг; 
- 16 253 экземляра официальных бюлле-

теней; 
- 11 124 экземляра  описаний изобрете-

ний; 
- 163 183 экземляра изданий междуна-

родных заявок по договору о патентной коо-
перации (PCT); 

- 7 444 экземляра  на электронных носи-
телях. 

В 2010 г. библиотеку посетило 1650 поль-
зователей, выдано – 3 360 экземпляров изда-
ний. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65



V.  БИЗДИН  ТҮЗҮМ 
 
КРнын МИМКнын директорунун 2010-ж. 

21-январындагы № 8 буйругуна ылайык ве-
домствонун борбордук аппаратынын жаңы 
түзүмү жана штаттык саны бекитилген.   
 

 V.  НАША  СТРУКТУРА 
 

Согласно приказа директора ГСИС 
КР № 8 от 21 января 2010 г. утверждена 
новая структура и штатная  численность 
центрального аппарата ведомства. 
 

 
 

 
Дире

  

 

Статс-катчы 
Статс-секретарь 

Кеңе
Сове

Кадрлар жана иш  
кагаздарын жургүзүү 

бөлүмү 
Отдел кадров и  
делопроизводства 

Стратегиялык өнүктүрүү 
бөлүмү 

Отдел стратегического 
развития 

Материалдарды  
даярдоо бөлүмү 
Отдел подготовки  

материалов 

 

Полиграфия бөлүмү 
Отдел полиграфии 

Финансылык экономи-
калык сектор 
Финансово-

экономический сектор 

Пресс-к
Пресс-с

Интеллектуа
укуктарын и

бөл
Отдел осущ
прав интелл

 собстве

Укук жана
келишимд

Отдел права
родных д

Тышкы бай
бөл

Отдел внеш

Маалым
систем
тейлөө 

Отдел обсл
 информацио

Бухгал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ктор 
 

Директордун орун басары 
Заместитель директора 

 

шчи 
тник 

 

ызмат 
лужба 

лдык менчик 
шке ашыруу 
үмү 
ествления  
ектуальной 
нности 

 эл аралык  
ер бөлүмү 
 и междуна-
оговоров 

ланыштар 
үмү 
них связей 

аттык  
аларды  
бөлүмү 
уживания 
нных систем

 
терия 

 

Экспертиза башкармалыгы 
Управление экспертизы 

Ойлоп табууларды,  
пайдалуу моделдерди жана 
өнөр жай үлгүлөрүн экспер-

тизалоо бөлүмү 
Отдел экспертизы изобре-
тений, полезных моделей и 
промышленных образцов 

Товардык белгилерди, товарлар  
чыгарылган жерлердин аталышта-

рын экспертизалоо бөлүмү 
Отдел экспертизы товарных  
знаков, наименований мест  
происхождения товаров и  
фирменных наименований 

Селекциялык жетишкендиктер 
жана салттуу билимдер сектору 

Сектор селекционных  
достижений и  

традиционных знаний 

Изилдөө бөлүмү 
Отдел исследований 

Инспектордук бөлүм 
Инспекторский отдел 

Автордук укук сектору 
Сектор авторского права 

Реестрлер бөлүмү 
Отдел реестров 

 66



Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын директору 
А. А. Калмаматовдун редакциясы астында 

 
Под редакцией 

директора Государственной службы интеллектуальной собственности Кыргызской Республики 
А. А. Калмаматова 

 
 

Түзүүчүлөр:    Б. Т. Кененбаев 
Составители:    Д. Б. Сыдыков 

А. Т. Токоев  
Л. А. Баклыкова 
З. К. Оморова 
Дж. К. Казаков 
Б. Т. Самаков 
Н.С. Ильясова 
А. С. Нажимудинов 
Дж. Ж. Садыкова 
Т. М. Адилов 
А. Ч. Чекиров  
Ж. Т. Калдаров  
К. А. Искакова 
Ф. К. Ибрагимов 
К. И. Сыдыкбеков  
Д. К. Баякунова 
Р. И. Нуруллина 
 
 

Компьютердик калыпка салган:  З. Т. Козубаева 
Компьютерная верстка: 
 
Корректор:     Н. Н. Рымбекова  
 
Котормочулар:   З. Т. Исакова,  
Переводчики:  С. К. Кубатова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Терүүгө берилди   04.03.2011 
Сдано в набор 
 
Өлчөмү    70х108/16 
Формат 
 
Нускасы  в бумажном варианте 50 
Тираж  на CD-дисках  60 
 
Xerox Business кагазы 
Бумага Xerox Business 
 
Отпечатано в отделе полиграфии Государственной службы 
интеллектуальной собственности Кыргызской Республики,       
тел.: (996 312) 68-09-73 

Басууга кол коюлду  28.03.2011 
Подписано в печать 
 
Басма табагынын көлөмү  5,6 
Уч.-изд. л.  
 
 
Буйрутма   № 438 
Заказ 
 
 
 
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык 
менчик кызматынын полиграфия бөлүмүндө басылды, 
тел.: (0-312) 68-09-73 


	Страница 1
	титул
	Страница 1

	1-14.pdf
	М
	ПРЕДИСЛОВИЕ


	27-38.pdf
	I. Ойлоп табуулар
	Изобретения
	2008-2010-жж. өтүнмө ээлеринин өлкөлөрү боюнча Гаага макулда
	Распределение заявок по процедуре Гаагского соглашения по ст
	Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясына (ӨҮЭК) ылай
	В
	Р

	39-50.pdf
	V.  Товардык белгилер
	V.  Товарные знаки
	2010-ж. 12 айынын ичинде товарлар чыгарылган жерлердин аталы
	Өтүнмө ээси – «Барбулак Минерал» АРКсы, Кыргыз Республикасы,
	Товар чыккан жердин аталышы – «Барбулак».
	Товардын түрү–  минералдык суу;
	Өтүнмө ээси – Консорцио дел Формаджо «Пармиджано-Реджано», И
	Чыккан жердин аталышы – «PARMIGIANO REGGIANO».
	Товардын түрү – сырлар.
	За 12 месяцев 2010 г. на регистрацию наименований  мест прои
	Заявитель – ООО «Барбулак Минерал», Кыргызская Республика, г
	Наименование места происхождения товара – «Барбулак».
	Вид товара –  минеральная вода;
	Заявитель – Консорцио дел Формаджо «Пармиджано-Реджано», Ита
	Наименование места происхождения- «PARMIGIANO REGGIANO».
	Вид товара – сыры.
	телевидение – 1;
	торговый дом – 1;
	на  использование в форме рингтонов, реалтонов, рингбэктонов
	ночной клуб – 3;
	магазины – 1;
	кафе, бары, рестораны – 64.







