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Кириш сөз 
 

Кыргыз Республикасынын Интеллекту-
алдык менчик мамлекеттик кызматы (Кыргыз-
патент) 2011-жылы ага жүктөлгөн милдеттерди
аткарып жатып, Кыргыз Республикасынын мый-
замдарын, Кыргыз Республикасынын Президен-
тинин жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн токтомдорун, Улуттук жана Мамле-
кеттик программаларды аткаруу боюнча, ошон-
дой эле интеллектуалдык менчикти коргоо жаа-
тындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты мын-
дан ары өнүктүрүү боюнча иштерди максатка
ылайык жүргүздү. 

Өткөн жыл маанилүү окуяларга, чечкиндүү
долбоорлорго жана ведомствонун бардык бөлүм-
дөрүнүн ийгиликтүү ишине бай болду.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-
жылдын 23-сентябрындагы № 593 токтому ме-
нен бекитилген, Кыргыз Республикасынын эко-
номикалык артыкчылыктарына багытталган
2012-2016-жылдарга карата Кыргыз Республика-
сында интеллектуалдык менчикти жана иннова-
цияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын
(мындан ары – Улуттук стратегия) иштеп чыгуу
эң негизги окуя болуп калды. 

Интеллектуалдык менчикти коргоо жана
пайдалануу маселелери ишканалардын жана мен-
чиктин бардык түрүндөгү уюмдардын коммер-
циялык, ишкердик, өндүрүштүк жана тышкы эко-
номикалык ишмердүүлүгүндө чоң роль ойнойт. 

Кыргыз Республикасында интеллектуалдык
менчик укуктарын коргоо жаатындагы укуктук
база негизинен калыптанып калганын белгилей
кетүү керек. Бөлүп караганда, интеллектуалдык
менчик жаатында он төрт мыйзам жана жүздөн
ашуун мыйзамга караштуу ченемдик укуктук
актылар иштеп жатат.  

Отчеттук мезгилде Кыргыз Республика-
сынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик
кызматы тарабынан 4 ченемдик укуктук акт иш-
телип чыгып, кийинчерээк тийиштүү органдар
тарабынан кабыл алынган. 

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл
дүйнөлүк уюму (ИМБДУ), Европа патенттик ве-
домствосу (ЕПВ), Евразия патенттик уюму
(ЕПУ), Авторлор жана композиторлор коом-
дорунун эл аралык конфедерациясы (CISAC),
Өнөр жай менчигин коргоо маселелери боюнча
мамлекеттер аралык кеңеш, КМШ өлкөлөрүнүн
жана алыскы чет өлкөлөрдүн патенттик ведомст-
волору менен  кызматташтыкты, эл  аралык  бай-
ланыштарды бекемдөө боюнча жигердүү иш
жүргүзүлүп жатат. 

 Предисловие 
 

Государственная служба интеллекту-
альной собственности Кыргызской Респуб-
лики (Кыргызпатент) в 2011 году, выполняя 
возложенные на нее задачи, проводила целе-
направленную работу по исполнению зако-
нов Кыргызской Республики, указов Прези-
дента Кыргызской Республики, постановле-
ний Правительства КР, Национальных и 
Государственных программ, а также работу 
по дальнейшему развитию единой государст-
венной политики в области охраны интел-
лектуальной собственности.  

Прошедший год был насыщен важными 
событиями, смелыми проектами и успешной 
работой всех подразделений ведомства.  

Главным событием стала разработка 
Национальной стратегии развития интеллек-
туальной собственности и инновации в Кыр-
гызской Республике на 2012-2016 годы (да-
лее – Национальная стратегия), утвержден-
ной постановлением Правительства Кыргыз-
ской Республики № 593 от 23 сентября 2011 
года, которая ориентирована на экономиче-
ские приоритеты Кыргызской Республики.  

Вопросы охраны и использования ин-
теллектуальной собственности играют нема-
ловажную роль в коммерческой, предприни-
мательской, производственной и внешнеэко-
номической деятельности предприятий и 
организаций всех форм собственности.  

Следует отметить, что в Кыргызской 
Республике правовая база в области охраны 
прав интеллектуальной собственности в ос-
новном сформирована. В частности, дейст-
вуют четырнадцать законов и более ста под-
законных нормативных правовых актов в 
области интеллектуальной собственности. 

За отчетный период Государственной 
службой интеллектуальной собственности 
Кыргызской Республики были разработаны и 
в последующем приняты соответствующими 
органами 4 нормативных правовых акта.  

Ведется активная работа по сотрудниче-
ству и укреплению международных связей со 
Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Европейским па-
тентным ведомством (ЕПВ), Евразийской 
патентной организацией (ЕАПО), Междуна-
родной конфедерацией обществ авторов и 
композиторов (CISAC), Межгосударствен-
ным советом по вопросам охраны промыш-
ленной собственности (МГСОПС)  и  патент-
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Каракчылык жана контрафактылуу про-
дукцияны өндүрүү менен күрөш жолунда алга
бир кадам жасалды, мыйзамдарга тиешелүү
оңдоолор даярдалды. Салттуу билимдер жана
генетикалык ресурстар боюнча жигердүү иш
жүрүүдө. 

Мурдагы жылдардай эле ведомствонун
ишмердүүлүгүн жаңыландыруу жана жаңы тех-
нологияларга өтүү боюнча иштер улантылууда.
Баса белгилей кетсек Кыргызпатентте өтүнмө-
лөрдү карап чыгуу жана иш кагаздарды жүргүзүү
жол-жоболорун автоматташтыруу боюнча да иш
жүргүзүлдү.  

Отчеттук мезгил ичинде Кыргызпатент та-
рабынан автордук укуктарды, электрондук
чөйрөдө жана китеп чыгарууда автордук укук-
тарды коргоо, патенттик укук, селекциялык же-
тишкендиктерди коргоо, салттуу билимдерди
документтештирүү жана санариптештирүү бо-
юнча ж. б. 10дон ашуун эл аралык, аймактык жа-
на улуттук уюштуруучулук-тажрыйбалык иш-
чаралар өткөрүлдү. 

Курманжан датка жылына, Кыргыз Респуб-
ликасынын көз карандысыздыгынын 20-жыл-
дыгына карата мамлекеттик программаларды
жана документтерди ишке ашыруу 2012-2014-
жылдарга карата Кыргыз Республикасын
өнүктүрүүнүн Орто мөөнөттүү программасынын
долбоорлорун, 2011-жылга “Экономика жана
коопсуздук” Иш-чаралар планын иш жүзүнө
ашыруу боюнча алдын-ала чаралар көрүлдү. 

2011-жылдын өнөр жай менчиги объек-
тилери боюнча статистикасы позитивдүү. 2010-
жылга салыштырмалуу 2011-жылы өтүнмөлөр-
дүн келип түшүшү өнөр жай үлгүлөрүнө 43,7 %,
товардык белгилер боюнча 6,1 % көбөйгөн. То-
варлар чыгарылган жерлердин аталыштарына,
фирмалык аталыштарга өтүнмөлөрдүн саны дагы
өскөн. Ошол эле учурда 2011-жылы ар кайсы се-
бептер менен өтүнмөлөрдүн саны ойлоп табуу-
ларга 7,8 %, пайдалуу моделдерге 37,5 % жана
рационализатордук сунуштарга 46,0 % азайган.  

Ойлоп табуучулардын, окумуштуулардын,
маданият жана искусство ишмерлеринин чыгар-
мачыл ишмердүүлүгүн өбөлгөлөө боюнча иш-
чаралар өткөрүлгөн. Бул максатта жалпы сумма-
сы 1190739 сомду түзгөн финансылык жардам
көрсөтүлдү. Бул каражаттар 57 ата-мекендик жа-
зуучулардын, акындардын жана обончулардын
китептерин, жыйнактарын жана башка чыгарма-
чыл долбоорлорун колдоого жумшалган. 

ными ведомствами стран СНГ и дальнего 
зарубежья.  

Сделан шаг вперед на пути борьбы с 
пиратством и производством контрафактной 
продукции, подготовлены соответствующие 
поправки в законодательство. Идет активная 
работа по традиционным знаниям и генети-
ческим ресурсам. 

Как и в предыдущие годы, продолжает-
ся работа по модернизации деятельности 
ведомства и переходу к передовым техноло-
гиям. В частности, проведена работа по ав-
томатизации процедур рассмотрения заявок и 
делопроизводства в Кыргызпатенте. 

За отчетный период Кыргызпатентом 
проведено более 10 международных, регио-
нальных и национальных организационно-
практических мероприятий по вопросам 
охраны авторских прав, авторских прав в 
электронной среде и в книгоиздании, по па-
тентному праву, охраны селекционных дос-
тижений, по документированию и оцифро-
выванию традиционных знаний и др. 

Предприняты меры по реализации госу-
дарственных программ и документов, при-
уроченных к году Курманжан датки, 20-ле-
тию независимости Кыргызской Республики, 
осуществлению проектов Среднесрочной 
Программы развития Кыргызской Республики 
на 2012-2014 годы, Плана мероприятий «Эко-
номика и безопасность» на 2011 год и др.   

Статистика по объектам промышленной 
собственности в 2011 году позитивна. По-
ступление заявок по сравнению с 2010 годом 
на промышленные образцы в 2011 году уве-
личилось на 43,7 %, по товарным знакам на 
6,1 %. Количество заявок на наименования 
мест происхождения товаров, фирменные 
наименования  также возросло. В тоже время 
в 2011 году по разным причинам снизилось 
количество заявок на изобретения на 7,8 %, 
на полезные модели на 37,5 % и на рациона-
лизаторские предложения на 46,0 %.  

Проведены мероприятия по стимулиро-
ванию творческой деятельности изобретате-
лей, ученых, деятелей культуры и искусства. 
В этих целях оказана финансовая помощь на 
общую сумму 1190739 сом. Данные средства 
были направлены на издание книг, сборников 
и других творческих проектов 57 отечествен-
ных писателей, поэтов и мелодистов.   
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I. Интеллектуалдык менчик  
системасын жакшыртуу 

 
Улуттук стратегияда интеллектуалдык 

менчик системасынын өнүгүүсү үчүн жа-
гымдуу чөйрөнү түзүүгө жана аны колдо-
нуудан социалдык-экономикалык пайданы 
көбөйтүүгө багытталган эл аралык жана 
улуттук саясатты калыптандырууда мамле-
кеттин ролун күчөтүүгө чоң көңүл бурулат. 
Улуттук стратегия билимге, инновацияларды 
ишке ашыруу үчүн инвестицияларга дем 
берүүгө жана ишкердикти өбөлгөлөөгө 
негизделген өлкөнүн туруктуу экономика-
сынын орношуна жардам көрсөтүүгө багыт-
талган. 

Улуттук стратегия ченемдик укуктук 
базаны мындан аркы жакшыртууну, ошондой 
эле интеллектуалдык менчик объектилерине 
укуктарды коргоонун деңгээлин жогорула-
тууну, мамлекеттик патенттик фондду ка-
лыптандырууну, интеллектуалдык чыгарма-
чылыкты өбөлгөлөөнү жана интеллектуал-
дык менчик объектилерин коммерциялашты-
рууну камсыз кылууга арналган. 

Жаңы программалык документте салт-
туу билимдерди коргоо жана пайдалануу 
маанилүү орунду ээлейт. 2007-жылы 
“Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө” 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл 
алынган. Аталган мыйзамдын негизги 
максаттарынын бири – салттуу билимдерди 
мыйзамсыз патенттөөгө бөгөт коюу.  

Улуттук стратегия өзүнө 5 маанилүү 
долбоорду камтыйт, алар жаш жаңычыл-
дарды колдоо, чакан жана орто бизнес үчүн 
интеллектуалдык менчик объектилерин кол-
донуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу, ин-
теллектуалдык менчик системасынын маани-
лүүлүгү тууралуу коомдук маалымдуулукту 
жогорулатуу, интеллектуалдык менчик 
жаатындагы укук колдонуу тажрыйбасын 
жандандыруу, ошондой эле каракчылык жана 
контрафактылуу продукция менен күрөшүү 
өңдүү багыттар боюнча ишке ашырылат.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I. Совершенствование системы  
интеллектуальной собственности 

 
В Национальной стратегии главное

внимание уделяется усилению роли 
государства в формировании международной 
и национальной политики, направленной на 
создание благоприятной среды для развития 
системы интеллектуальной собственности и 
увеличению социально-экономической выго-
ды от ее использования. Национальная стра-
тегия направлена на содействие становлению 
устойчивой экономики страны, основанной 
на знаниях, поощрении инвестиций в реа-
лизацию инноваций и стимулировании пред-
принимательства. 

Национальная стратегия призвана обес-
печить дальнейшее совершенствование нор-
мативной правовой базы, а также процедур 
предоставления правовой охраны на объекты 
интеллектуальной собственности, повыше-
ние уровня защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности, формирование 
государственного патентного фонда, стиму-
лирование интеллектуального творчества и 
коммерциализацию объектов интеллектуаль-
ной собственности. 

Важное место в новом программном до-
кументе занимают охрана и использование 
традиционных знаний. В 2007 году принят 
Закон Кыргызской Республики «Об охране 
традиционных знаний». Одной из основных 
целей данного закона является предот-
вращение неправомерного патентования тра-
диционных знаний. 

Национальная стратегия включает в 
себя пять важных проектов, которые будут 
реализовываться по таким направлениям, как 
поддержка молодых новаторов, повышение 
возможностей использования объектов ин-
теллектуальной собственности для малого и 
среднего бизнеса, повышение общественной 
информированности о важности системы 
интеллектуальной собственности, активиза-
ция правоприменительной практики в облас-
ти интеллектуальной собственности, а также 
борьба с пиратством и контрафактной про-
дукцией. 
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2011-жылы Улуттук стратегиянын дол-
боору бардык кызыкдар тараптар, анын 
ичинде министрликтер жана ведомстволор, 
чыгармачыл союздар, илимий коомдоштук-
тар, ишкерлер жана коомдук уюмдар катыш-
кан улуттук жана аймактык семинарларда 
жана конференцияларда сынактан өткөрүл-
гөн.  

2012-2014-жылдарга карата Кыргыз 
Республикасын өнүктүрүүнүн Орто мөөнөт-
түү программасына Улуттук стратегиянын  
2 долбоорун киргизүү боюнча иш жүргүзүл-
гөн. Атап айтканда, 2012-2014-жылдарга 
карата Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн 
Орто мөөнөттүү программасынын долбоо-
рунун 6.3.10 “Инновациялык технология-
ларды өнүктүрүү” бөлүмүнө “Кыргызстан-
дын ойлоп табуучууларынын жана жаңы-
чылдарынын жаңы мууну” жана “Чакан жана 
орто ишканалардын (ЧОИ) инновациялык 
ишмердүүлүгүнө маалыматтык жардам 
берүү” долбоорлору боюнча иш-чаралар 
киргизилген.  

2012-жылга карата Улуттук стратегия-
нын маселелерин жана 5 долбоорду ишке 
ашыруу боюнча негизги иш-чаралардын 
планы даярдалган. Бул План Кыргызпатент-
тин түзүмдүк бөлүмдөрү жана жетекчилиги 
менен макулдашылган жана ИМБДУга 
жөнөтүлгөн. 

Улуттук стратегияны натыйжалуу ишке 
ашыруу максатында Тренинг жана Консал-
тинг Борбору менен биргелешип Кыргыз-
патенттин кызматкерлери үчүн (25 адам) 
2011-жылдын 12-14-декабрында долбоорду 
башкаруу боюнча тренинг өткөрүлүп, соңун-
да катышуучуларга тиешелүү сертификаттар 
тапшырылган. 

 
 

В 2011 году проект Национальной стра-
тегии апробирован на национальных и регио-
нальных семинарах и конференциях, где 
принимали участие все заинтересованные 
стороны, в том числе министерства и ве-
домства, творческие союзы, научное сооб-
щество, предприниматели и общественные 
организации. 

Осуществлена работа по включению 2-х 
проектов Национальной стратегии в Средне-
срочную программу развития Кыргызской 
Республики на период 2012-2014 гг. В част-
ности, в раздел 6.3.10 «Развитие инноваци-
онных технологий» проекта Среднесрочной 
программы развития Кыргызской Республи-
ки на период 2012-2014 гг. включены меро-
приятия по проектам «Новое поколение изо-
бретателей и новаторов Кыргызстана» и 
«Информационное содействие развитию 
инновационной деятельности малых и сред-
них предприятий (МСП)». 

Подготовлен План основных мероприя-
тий по реализации задач Национальной стра-
тегии и 5 проектов на 2012 год. Данный План 
согласован со структурными подразделения-
ми и руководством Кыргызпатента и направ-
лен в  ВОИС. 

В целях эффективной реализации На-
циональной стратегии совместно с Центром 
Тренинга и Консалтинга организован и про-
веден тренинг по управлению проектом для 
сотрудников Кыргызпатента (25 человек) с 
12 по 14 декабря 2011 года, по окончании 
которого участникам вручены соответст-
вующие сертификаты. 
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II. Интеллектуалдык менчик 
чөйрөсүндөгү эл аралык жана  

ведомстволор аралык  
кызматташтыкты өнүктүрүү 

 
Кыргыз Республикасынын Интеллектуал-

дык менчик мамлекеттик кызматынын эл ара-
лык кызматташтык боюнча 2011-жылдагы
ишмердүүлүгү, мурдагы жылдардай эле
тиешелүү эл аралык жана эки жактуу макул-
дашуулардан келип чыккан Кыргыз Республи-
касынын кызыкчылыктарын сактоону жана
милдеттенмелерин аткарууну камсыз кылууга,
ошондой эле эл аралык уюмдар жана интел-
лектуалдык менчик боюнча чет элдик ведом-
стволор менен кызматташууну бекемдөөгө 
жана өнүктүрүүгө багытталган.  

Интеллектуалдык менчикти коргоо жаа-
тындагы эл аралык уюмдар жана ар кайсы
өлкөлөрдүн ведомстволору менен (ИМБДУ,
ЕАПВ, УПОВ ж. б.) кызматташтыкты кеңей-
түү алкагында төмөнкү иш-чараларга уюшту-
руучулук камсыздоо жүргүзүлдү: 

• Кыргызпатенттин директорунун Гене-
тикалык ресурстар, салттуу билимдер жана
фольклор боюнча ИМБДУнун Өкмөттөр ара-
лык Комитетинин 18-сессиясына катышуу
үчүн Женевага иш сапары, анда фольклорду
жана салттуу билимдерди коргоого байла-
нышкан маселелер талкууланган (2011-ж. 3-13 
майы). Ошондой эле Кыргызпатенттин дирек-
торунун ИМБДУнун башкы директору мырза
Фрэнсис Гарри менен болгон эки тараптуу
жолугушуусу болуп өткөн. Жолугушууда
Кыргыз Республикасынын ИМ жана иннова-
цияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы-
нын долбоору талкууланган. Андан тышкары 
ИМБДУнун курамына аймактык адистерден
кадрлардын көрсөтүлүшү тууралуу маселелер 
көтөрүлгөн.  

• ИМБДУ жана Омандын коомдук уюм-
дары тарабынан уюштурулган Маскат шаа-
рындагы (Оман Султанаты) “Интеллектуал-
дык менчик жана салттуу билимдер менен ма-
данияттын салттуу көрүнүштөрүн каттоо” те-
масындагы эл аралык симпозиумга катышуу
(2011-ж. 26-28-июну). 

• 2011-жылдын сентябрь айында Бела-
русь Республикасынын Минск шаарында Өнөр 
жай менчигин коргоо маселелери боюнча
мамлекеттер аралык кеңештин (ӨМКМК) жа-
на интеллектуалдык менчик жаатындагы укук
бузууларга бөгөт коюу боюнча кызматташтык
жөнүндө макулдашуунун катышуучу-мам-

 II. Развитие международного  
и межведомственного 
сотрудничества в сфере   

интеллектуальной собственности 
 

Деятельность Государственной службы 
интеллектуальной собственности Кыргызской 
Республики по международному сотруд-
ничеству за 2011 год, как и в предыдущие 
годы, была направлена на обеспечение соблю-
дения интересов и выполнения обязательств 
Кыргызской Республики, вытекающих из 
соответствующих международных и двусто-
ронних договоров, а также на укрепление и 
развитие сотрудничества с международными 
организациями и зарубежными ведомствами 
по интеллектуальной собственности. 

В рамках расширения сотрудничества с 
международными организациями и ведомст-
вами разных стран в области охраны интел-
лектуальной собственности (ВОИС, ЕАПВ, 
УПОВ и др.) было проведено организационное 
обеспечение следующих мероприятий: 

• Визит в г. Женеву директора Кыргыз-
патента для участия в 18-ой сессии Межпра-
вительственного Комитета ВОИС по генети-
ческим ресурсам, традиционным знаниям и 
фольклору, в ходе которой обсуждались во-
просы, связанные с охраной фольклора и тра-
диционных знаний (3-13 мая 2011 г.). Также 
состоялась двусторонняя встреча директора 
Кыргызпатента с генеральным директором 
ВОИС г-ном Фрэнсисом Гарри. На встрече 
был обсужден проект Национальной стратегии 
развития ИС и инноваций в Кыргызской 
Республике. Кроме того, подняты вопросы 
кадрового представления региональных спе-
циалистов в составе ВОИС. 

• Принято участие в международном 
симпозиуме в г. Маскат (Султанат Оман) на 
тему «Интеллектуальная собственность и ре-
гистрация традиционных знаний и традицион-
ных выражений культуры», организованный 
ВОИС и общественными организациями Ома-
на (26-28 июня 2011 г.).  

• В сентябре 2011 года в г. Минск Рес-
публики Беларусь состоялось 20-е совместное 
заседание Межгосударственного совета по 
вопросам охраны промышленной собствен-
ности (МГСОПС) и совместной рабочей 
комиссии государств-участников соглашения 
о сотрудничестве по пресечению правонару-
шений в области интеллектуальной собствен-
ности. На заседании приняли участие пред-

 9



лекеттеринин биргелешкен жумушчу комис-
сиясынын 20-чы биргелешкен отуруму болуп
өттү. Отурумга Азербайжан, Армения, Бела-
русь, Кыргызстан, Казакстан, Молдова, Россия
жана Тажикстандын өкүлдөрү, ошондой эле
Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк 
уюму (ИМБДУ), Евразия патенттик уюму
(ЕАПУ) жана Европа патенттик ведомствосу-
нун (ЕПВ) өкүлдөрү катышты. Кыргыз Рес-
публикасынан ӨМКМК отурумуна Кыргызпа-
тенттин директору катышып, интеллектуал-
дык менчик жаатындагы укук бузууларга
бөгөт коюу боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө 
баяндама жасаган. 

• 2011-жылдын 21-сентябрынан 5-ок-
тябрына чейин Женева шаарындагы (Швейца-
рия) ИМБДУнун штаб-квартирасында ИМ-
БДУга мүчө-мамлекеттердин ассамблеялары-
нын отурумдарынын 49-сериясы болуп өттү. 
ИМБДУга мүчө-мамлекеттердин Генералдык
ассамблеясынын отурумдарынын жыл сайын
өтүүчү сериясы ИМБДУ тарабынан өткөрү-
лүүчү маанилүү иш-чара жана аны башкаруу-
чу органдардын, атап айтканда Генералдык
ассамблеянын, Координациялык комитеттин 
жана ИМБДУнун башкаруучу милдетин ат-
карган Биримдиктерге мүчө-мамлекеттердин
Ассамблеяларынын отурумун элестетет. Бый-
ылкы жылы Генералдык Ассамблеяга 184
ИМБДУга мүчө-мамлекет катышты. Кыргыз
Республикасынан отурумга Кыргызпатенттин
директору Калмаматов А. А. жана статс-катчы 
Кененбаев Б. Т. катышты, ал жерде 2011-жыл-
дын 11-16-июнунда Бишкек шаарында өткөн 
аймактык семинардагы ИМБДУ менен Кыр-
гызпатенттин биргелешкен иши жөнүндө от-
чет берилген. 

• 2011-жылдын 22-23-сентябрында Же-
нева шаарында (Швейцария) ИМБДУнун ин-
теллектуалдык менчик боюнча “Инновацияга
жана чыгармачылыкка өбөлгө берген билим-
дерге жетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр” 
симпозиуму болуп өттү, анда Кыргызстандын 
атынан Кыргызпатенттин директору Калмама-
тов А. А. чыгып сүйлөгөн. Талкууга аймактык 
жана эл аралык иш тажрыйба алмашуу үчүн 
жалпы аянтчаны өтө ыңгайлуу долбоорлоо, 
автордук укуктун инфраструктурасы ж. б. ма-
селелер коюлган.  

• Кыргыз Республикасынын ыйгарым
укуктуу өкүлү ЕАПУнун Администрациялык
Кеңешинин 25 – (кезектеги он сегизинчи) оту-
румуна катышкан, (Москва ш., 2011-жылдын
15-17-ноябры). 

ставители Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, России и 
Таджикистана, а также представители Всемир-
ной организации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС), Евразийского патентного 
ведомства (ЕАПВ) и Европейского патентного 
ведомства (ЕПВ). От Кыргызской Республики 
на заседании МГСОПС принял участие 
директор Кыргызпатента, выступив с докла-
дом о принятых мерах по противодействию 
правонарушениям в сфере интеллектуальной
собственности. 

• С 21 сентября по 5 октября 2011 года в 
штаб-квартире ВОИС в г. Женеве (Швей-
цария) состоялась 49 серия заседаний ассамб-
лей государств-членов ВОИС. Ежегодная 
серия заседаний Генеральной ассамблеи 
государств-членов ВОИС является важным 
мероприятием, которое проводится ВОИС и 
представляет собой заседание ее руководящих 
органов, а именно Генеральной ассамблеи, 
Координационного комитета и Ассамблей 
государств-участников Союзов, администра-
тивные функции которых выполняет ВОИС. В 
этом году в Генеральной Ассамблее приняли 
участие 184 государства-члена ВОИС. От 
Кыргызской Республики на заседании при-
няли участие директор Кыргызпатента Калма-
матов А. А. и статс-секретарь Кененбаев Б. Т., 
где представлен отчет о совместной работе 
ВОИС и Кыргызпатента в региональном семи-
наре, прошедшем в г. Бишкеке 14-16 июня 
2011 г.  

• 22-23 сентября 2011 года в г. Женеве 
(Швейцария) прошел симпозиум ВОИС по 
интеллектуальной собственности «Услуги по 
доступу к знаниям, содействующие инновации 
и творчеству», на котором от имени Кыр-
гызстана выступил директор Кыргызпатента 
Калмаматов А. А. На обсуждение были выне-
сены вопросы об оптимальном проекти-
ровании всеобщей площадки для регио-
нального и международного обмена опытом 
работы, инфраструктуры авторского права и
др. Полномочный представитель Кыргызской 
Республики принял участие на 25-ом (восем-
надцатое очередное) заседании Администра-
тивного совета ЕАПО (АС ЕАПО), (г. Москва, 
15-17 ноября 2011 г.). 

• 24-25 ноября 2011 года в Баку (Азер-
байджан) состоялась международная конфе-
ренция по развитию экономики, основанной 
на знаниях и инновационному предприни-
мательству. Обсуждены вопросы продвижения 
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• 2011-жылдын 24-25-ноябрында Бакуда
(Азербайжан) билимдерге жана инновациялык
ишкердикке негизделген экономиканы өнүк-
түрүү боюнча эл аралык конференция болуп 
өткөн. Инновациялык өнүгүүнү илгерилетүү 
жана билимдерге негизделген атаандаштык,
интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо,
ишкердик жана рынок экономикасынын шарт-
тарындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк ма-
селелери талкууланган. Иш-чара БУУнун Ев-
ропа экономикалык комиссиясы (БУУ ЕЭК)
тарабынан уюштурулган. Кыргызпатенттин
директору “Билимдерге негизделген экономи-
када инновацияларды илгерилетүү: коомдук
демилгелердин ролу” деген темадагы баянда-
масы менен чыгып сүйлөдү.  

• 2011-жылдын 13-14-декабрында Мо-
сквада Евразия Экономикалык коомдоштугу-
нун (ЕврАзЭК) Интеграциялык комитетине
караштуу интеллектуалдык менчик маселеле-
ри боюнча Кеңештин Алтынчы отуруму болуп
өттү, анда Кыргызпатенттин атынан директор
Калмаматов А. А. Кеңештин Төрагасы катары 
чыгып сүйлөдү.  

ИМБДУ жана башка эл аралык уюмдар
менен кызматташуунун алкагында Кыргыз-
станда 10дон ашуун эл аралык, аймактык жана
улуттук уюштуруучу-тажрыйбалык иш-чара-
лар өткөрүлгөн: 

– автордук укук, чектеш укуктарды кор-
гоо жана жамааттык башкаруу маселелери
боюнча семинар (2011-ж. 1-2-марты); 

– Патенттик укук боюнча ИМБДУ менен
биргелешкен семинар (2011-ж. 12-13-апрели); 

– ИМДБУнун өнүктүрүү жаатындагы күн 
тартиби боюнча семинар (2011-ж. 14-16-
июну); 

– “Интеллектуалдык менчик жана патен-
ттик маалымат издөөнүн стратегиясы” семи-
нары (2011-ж. 12-14-июлу); 

– Салттуу билимдерди документтешти-
рүү жана коргоо боюнча улуттук семинар
(2011-ж. 10-ноябры); 

– АКШ Соода министрлигинин Коммер-
ция маселелери боюнча департаменти менен
биргеликте “Интеллектуалдык менчик жана 
технологияларды өткөрүп берүү: Кыргызстан-
дын экономикасы үчүн мүмкүнчүлүктөр жана 
коркунучтар” семинары (2011-ж. 20-21-сен-
тябры); 

– интеллектуалдык менчикти баалоо жа-
на укуктарын ишке ашыруу боюнча БУУ ЕЭК 
менен биргелешкен субаймактык конференция
(2011-ж. 11-12-октябры); 

инновационного развития и конкуренции, 
основанной на знаниях, охраны прав интел-
лектуальной собственности, предпринима-
тельства и государственно-частного партнер-
ства в условиях рыночной экономики. Меро-
приятие организовано Европейской эконо-
мической комиссией ООН (ЕЭК ООН). Дирек-
тор Кыргызпатента выступил с докладом на 
тему: “Продвижение инноваций в экономике, 
основанной на знаниях: роль общественных 
инициатив”.  

• 13-14 декабря 2011 г. в Москве сос-
тоялось Шестое заседание Совета по вопросам 
интеллектуальной собственности при Интегра-
ционном комитете Евразийского Экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС), на котором от 
имени Кыргызпатента директор Калмама-
тов А. А. выступил в качестве Председателя 
Совета.  

В рамках сотрудничества с ВОИС и дру-
гими международными организациями в Кыр-
гызстане было проведено более 10 междуна-
родных, региональных и национальных орга-
низационно-практических мероприятий:  

– семинар по вопросам защиты авторско-
го права, смежных прав и коллективному 
управлению (1-2 марта 2011 г.); 

– совместный семинар с ВОИС по па-
тентному праву (12-13 апреля 2011 г.); 

– семинар по повестке дня ВОИС в об-
ласти развития (14-16 июня 2011 г.); 

– семинар «Интеллектуальная собствен-
ность и стратегия поиска патентной информа-
ции» (12-14 июля 2011 г.); 

– национальный семинар по документи-
рованию и охране традиционных знаний (10 
ноября 2011 г.); 

– семинар «Интеллектуальная собствен-
ность и трансфер технологий: возможности и 
вызовы для экономики Кыргызстана» совме-
стно с Департаментом по коммерческим во-
просам Министерства торговли США (20-21 
сентября 2011 года); 

– субрегиональная конференция по оцен-
ке и осуществлению прав интеллектуальной 
собственности с ЕЭК ООН (11-12 октября 
2011 года); 

– семинар по технологическому пред-
принимательству совместно с Программой по 
развитию технологического предпринима-
тельства в Центральной Азии (3-4 ноября 2011 
года); 
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– Технологиялык ишкердик боюнча  Бор-
бордук Азияда технологиялык ишкердикти
өнүктүрүү боюнча программасы менен бирге-
лешкен семинар (2011-ж. 3-4-ноябры); 

– Салттуу билимдерди документтешти-
рүү жана калыпка салуу боюнча ИМБДУ ме-
нен биргелешкен семинар (2011-ж. 10-нояб-
ры); 

– Интеллектуалдык менчик жана атаан-
даштык саясат боюнча ИМБДУ менен бирге-
лешкен семинар (Бишкек, 2011-ж. 28-29-
ноябры) ж. б. 

 
Эл аралык кызматташтыктын алка-

гында: 
• 2009-жылдын 20-ноябрында Ялта шаа-

рында кол коюлган “Автордук укук жана чек-
теш укуктардын улуттук маалымат базаларын
уюштуруу боюнча кызматташуу жөнүндө Ма-
кулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу-
га даярдоо боюнча иш жүргүзүлгөн, ал Мый-
зам 02.07.2011-ж. № 2 болуп кабыл алынган.  

• 2011-жылдын 14-сентябрында Пекин 
шаарында кол коюлган “Кыргыз Республика-
сынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик
кызматы менен Кытай Эл Республикасынын
Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекет-
тик башкармалыгынын ортосундагы кызмат-
таштык жөнүндө” Макулдашууну кол коюуга 
даярдоо боюнча иш жүргүзүлгөн; 

• 2011-жылдын 6-июлунда Кыргыз Рес-
публикасынын Өкмөтүнүн № 272-р буйругу
менен жактырылган “Кыргыз Республикасы-
нын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик
кызматы менен Польша Республикасынын Па-
тенттик ведомствосунун ортосундагы кызмат-
таштык жөнүндө” Макулдашуунун долбоору
боюнча мамлекет ичиндеги жол-жоболор
бүткөрүлгөн; 

• 2010-жылдын 19-ноябрында КМШ
Өкмөт башчылар Кеңеши (КМШ ӨБК) кол 
койгон “Интеллектуалдык менчикти укуктук
коргоо жана сактоо жаатындагы кызмат-
таштык жана Интеллектуалдык менчикти
укуктук коргоо жана сактоо маселелери боюн-
ча мамлекеттер аралык кеңешти түзүү 
жөнүндө макулдашууну” ратификациялоо жө-
нүндө мыйзамдын долбоору Кыргыз Респуб-
ликасынын Жогорку Кеңешинин карап чыгуу-
сунда турат; 
 
 
 

– семинар по документированию и ин-
вентаризации традиционных знаний совмест-
но с ВОИС (10 ноября 2011 г.); 

– семинар по интеллектуальной собст-
венности и конкурентной политике совместно
с ВОИС (Бишкек, 28-29 ноября 2011 г.) и др. 

 
В рамках международного сотрудниче-

ства: 
• проводилась работа по подготовке к 

принятию Закона Кыргызской Республики
«О ратификации Соглашения о сотрудничест-
ве по организации национальных баз данных 
авторского права и смежных прав», 
подписанного 20 ноября 2009 года в городе
Ялта, который был принят за № 2 от 02 июля 
2011 г.; 

• проводилась работа по подготовке к 
подписанию Соглашения «О сотрудничестве 
между Государственной службой интел-
лектуальной собственности Кыргызской 
Республики и Государственным управлением 
по интеллектуальной собственности Китай-
ской Народной Республики», который был 
подписан 14 сентября 2011 года в г. Пекин; 

• завершены внутригосударственные 
процедуры по проекту Соглашения «О сот-
рудничестве между Государственной службой 
интеллектуальной собственности Кыргызской 
Республики и Патентным ведомством Рес-
публики Польша», одобренные распоря-
жением Правительства Кыргызской Респуб-
лики № 272-р. от 6 июля 2011 года; 

• находится на рассмотрении Жогорку 
Кеңеша Кыргызской Республики законопроект 
о ратификации “Соглашения о сотрудничестве 
в области правовой охраны и защиты 
интеллектуальной собственности и создании 
Межгосударственного совета по вопросам 
правовой охраны и защиты интеллектуальной 
собственности”, подписанного Советом глав 
правительств СНГ (СГП СНГ) 19 ноября 2010 
года; 

• подготовлен проект Меморандума о 
взаимопонимании, сотрудничестве между 
Кыргызпатентом и Патентным ведомством 
США.  
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• Кыргызпатент менен АКШ Патенттик 
ведомствосунун ортосундагы өз ара түшү-
нүшүү, кызматташуу жөнүндө меморандумдун
долбоору даярдалган. 

Кыргызпатенттин ИМБДУ менен ИМ-
БДУнун эл аралык иш-чараларында Кыргыз-
патенттин кызматкерлеринин катышуусун,
ИМБДУ тарабынан адистерди окутуу, башка
өлкөлөрдүн патенттик ведомстволорунда
Кыргызпатенттин кызматкерлери такшалуула-
рын, ошондой эле “Интеллектуалдык менчик-
тин негиздери” курсу боюнча дистанциялык
окутууну камтыган интеллектуалдык менчик
чөйрөсүндөгү кадрларды даярдоо маселелери
боюнча кызматташуусу улантылууда. 

Кыргызпатент Россия мамлекеттик ин-
теллектуалдык менчик академиясы (мындан
ары – РМИМА) менен биргелешип Бишкек
шаарында биргелешкен билим берүү мекеме-
син (РМИМАнын филиалын) түзүү боюнча
иш-чараларды өткөрүүдө. Азыркы учурда 
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана 
илим министрлигине караштуу Лицензиялоо
жана аккредитация боюнча мамлекеттик ин-
спекциядан лицензия алуу үчүн керектүү до-
кументтердин топтомун даярдоо боюнча иш-
тер жүргүзүлүп жатат.  

Кыргыз Республикасынын Интеллекту-
алдык менчик мамлекеттик кызматы менен 
Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай 
палатасынын ортосундагы кызматташтык
жөнүндө меморандумга кол коюлду, анын ал-
кагында өз ара аракеттешүү, “Жылдын соода
белгиси” биргелешкен сынагын уюштуруу
жана өткөрүү, “Интеллектуалдык менчик кыз-
мат көрсөтүүлөрү ишкерлер үчүн, инновация-
ларды жана рынокту колдоо” долбоорунун
алкагында интеллектуалдык менчик укукта-
рын коргоо маселелери боюнча “Технополис”
Австриялык Борборунун өкүлү менен жолу-
гушуулардын бир катарын уюштуруу өңдүү 
эки багытта иш башталды. 

ЕАПВда, Япония интеллектуалдык мен-
чик институтунда (Токио) жана ЕПВда (Мюн-
хен) Кыргызпатенттин кызматкерлери үчүн 
такшалмаларды жана тренингдерди уюштуруу
боюнча иштер жүргүзүлдү.  

Продолжается сотрудничество Кыргыз-
патента с ВОИС по вопросам подготовки кад-
ров в сфере интеллектуальной собственности, 
включающее участие сотрудников Кыргызпа-
тента в международных мероприятиях ВОИС, 
обучение специалистов по линии ВОИС, ста-
жировки сотрудников Кыргызпатента в па-
тентных ведомствах других стран, а также 
дистантному обучению по курсу «Основы 
интеллектуальной собственности». 

Кыргызпатентом совместно с Российской 
госу

и х

рудничестве 
межд

дарственной академией интеллектуальной 
собственности (далее – РГАИС) проводятся 
мероприятия по созданию совместного обра-
зовательного учреждения (филиала РГАИС) в 
г. Бишкек. В настоящее время проводятся 
работы по подготовке пакета документов, 
необход мы  для получения лицензии в Госу-
дарственной инспекции по лицензированию и 
аккредитации при Министерстве образования 
и науки Кыргызской Республики. 

Подписан Меморандум о сот
у Государственной службой интеллекту-

альной собственности Кыргызской Респуб-
лики и Торгово-промышленной палатой Кыр-
гызской Республики, в рамках которого начато 
взаимодействие по двум направлениям: подго-
товка и проведение совместного конкурса 
«Торговая марка года», организация ряда 
встреч с представителем Австрийского Центра 
«Технополис» по вопросам защиты прав ин-
теллектуальной собственности в рамках про-
екта «Услуги интеллектуальной собственности 
для  предпринимателей, поддержка инноваций 
и рынка». 

Проводилась работа по организации ста-
жировок и тренингов для сотрудников Кыр-
гызпатента в ЕАПВ, Японском институте ин-
теллектуальной собственности (Токио) и в 
ЕПВ (Мюнхен). 
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III. Интеллектуалдык  
менчик жаатындагы ченемдик  

укуктук база 
 
 

Интеллектуалдык менчик жаатындагы
ченемдик укуктук базаны жакшыртуу макса-
тында Кыргыз Республикасынын Интел-
лектуалдык менчик мамлекеттик кызматы та-
рабынан ченемдик укуктук актылардын бир
катары иштелип чыгып, кийинчерээк
тийиштүү органдар тарабынан кабыл алынган:

• Кыргыз Республикасынын Интеллек-
туалдык менчик мамлекеттик кызматы
жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-ноябрындагы
№ 716 токтому менен бекитилген); 

• 2012-2016-жылдарга карата Кыргыз
Республикасында интеллектуалдык менчикти
жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук
стратегиясы (Кыргыз Республикасынын Өкмө-
түнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 593 
токтому менен бекитилген); 

• «Автордук укук жана чектеш укуктар
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйза-
мына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 
киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
2011-жылдын 27-июнундагы № 58 Мыйзамы; 

• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
1998-жылдын 28-августундагы № 572 "Өсүм-
дүктөр менен жаныбарлардын ботаникалык 
жана зоологиялык тектери менен түрлөрүнүн 
тизмелерин бекитүү жөнүндө" токтомуна
өзгөртүүлөрдү киргизүү (Кыргыз Республика-
сынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнун-
дагы № 343 токтому менен бекитилген); 

Андан тышкары, «Кыргыз Респуб-
ликасынын ченемдик укуктук актылары
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйза-
мынын 36-беренесине ылайык жана Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын
17-сентябрындагы № 520-р буйругун аткаруу 
үчүн Кыргызпатент тарабынан төмөнкү ве-
домстволук ченемдик укуктук актыларды
трансформациялоо боюнча иш жүргүзүлдү: 

– «Фармацевтикага тийиштүү болгон ой-
лоп табууга берилген Кыргыз Республикасы-
нын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуу-
нун эрежелерин, Пайдалуу моделге берилген
Кыргыз Республикасынын патентинин колдо-
нуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин, Өнөр 
жай үлгүсүнө берилген Кыргыз Республика-
сынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узар-
туунун эрежелерин бекитүү жөнүндө» Кыргыз

 III.  Нормативно-правовая  
база в области интеллектуальной 

собственности 
 
 

В целях совершенствования нормативной 
правовой базы в области интеллектуальной 
собственности Государственной службой 
интеллектуальной собственности Кыргызской 
Республики были разработаны и в после-
дующем приняты соответствующими орга-
нами ряд нормативных правовых актов: 

• Положение о Государственной служ-
бе интеллектуальной собственности (утверж-
дено постановлением Правительства Кыр-
гызской Республики № 716 от 11 ноября 2011 
года); 

• Национальная стратегия развития 
интеллектуальной собственности и инноваций 
в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы 
(утверждено постановлением Правительства 
Кыргызской Республики № 593 от 23 сентября 
2011 года); 

• Закон КР «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Кыргызской Республики 
«Об авторском праве и смежных правах»» 
№ 58 от 27 июня 2011 года; 

• Внесение изменений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении перечней ботанических и 
зоологических родов и видов растений и 
животных» № 572 от 28 августа 1998 года 
(утверждено постановлением Правительства 
Кыргызской Республики № 343 от 24 июня 
2011 года). 

Кроме того, в соответствии со статьей 36 
Закона Кыргызской Республики «О нор-
мативных правовых актах Кыргызской 
Республики» и во исполнение распоряжения 
Правительства Кыргызской Республики 
№ 520-р от 17 сентября 2009 года Кыргыз-
патентом проводилась работа по транс-
формации следующих ведомственных норма-
тивных правовых актов:  

– постановление Правительства Кыргыз-
ской Республики № 7 от 05 января 2011 года
«Об утверждении Правил продления срока 
действия патента Кыргызской Республики на 
изобретение, относящееся к фармацевтике, 
Правил продления срока действия патента 
Кыргызской Республики на полезную модель, 
Правил продления срока действия патента 
Кыргызской Республики на промышленный 
образец»; 
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Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын
5-январындагы № 7 токтому; 

– «Жашырын ойлоп табууларга Кыргыз
Республикасынын патентин берүү үчүн өтүн-
мө берүүнүн, карап чыгуунун жана жашырын
сактоонун эрежелерин, Кыргыз Республика-
сынын Жашырын ойлоп табуулардын мамле-
кеттик реестрин жүргүзүү тартибин бекитүү 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтү-
нүн 2011-жылдын 5-январындагы № 8 токтому;

– «Ойлоп табууга патент алуу үчүн арыз-
ды т

нт
алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана
каро

үн жана карап чыгуунун эре-
желе

ттоонун тартибин
беки

ди, чектеш укуктар объек-
тиле

 а 

 

үзүүнүн, берүүнүн жана кароонун тарти-
бин, Өнөр жайлык үлгүгө патент алуу үчүн 
арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун
эрежесин, Пайдалуу моделге патент алуу үчүн 
арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун
эрежесин, Товардык белгини жана тейлөө бел-
гисин каттоого арызды түзүүнүн, берүүнүн 
жана кароонун эрежесин бекитүү жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-
жылдын 27-октябрындагы № 685 токтому;  

– «Селекциялык жетишкендикке пате

онун эрежесин, Электрондук эсептөөчү 
машиналар үчүн программаны же маалымат-
тар базасын расмий каттатуу үчүн арызды
түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесин
бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы
№ 686 токтому; 

– «Фирмалык аталышты каттоого өтүнмө 
түзүүнүн, берүүн

рин бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республи-
касынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-нояб-
рындагы № 746 токтому;  

– «Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү ат-
тестациялоонун жана ка

түү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы
№ 747 токтому; 

– «Автордук укук объектилерине автор-
дук келишимдер

ри жаатындагы келишимдерди, интеграл-
дык микросхемалардын топологияларына
укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишим-
дерди карап чыгуунун жан каттоонун эреже-
лерин, Интегралдык микросхемалардын топо-
логияларын расмий каттоого өтүнмөнү тариз-
дөөнүн, түзүүнүн, берүүнүн жана карап чы-
гуунун эрежелерин, Автордук укук жана чек-
теш укуктар объектисин каттоого өтүнмө 
түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун  эре-

 

– постановление Правительства Кыргыз-
ской Республики № 8 от 05 января 2011 года
«Об утверждении Правил подачи, рассмотре-
ния и засекречивания заявки на выдачу патен-
та Кыргызской Республики на секретное изо-
бретение, Порядка ведения Государственного 
реестра секретных изобретений Кыргызской 
Республики»;  

– постановление Правительства Кыргыз-
ской Республики № 685 от 27 октября 2011 
года «Об утверждении Правил составления, 
подачи и рассмотрения заявки на выдачу па-
тента на изобретение, Правил составления, 
подачи и рассмотрения заявки на выдачу па-
тента на промышленный образец, Правил 
составления, подачи и рассмотрения заявки на 
выдачу патента на полезную модель, Правил 
составления, подачи и рассмотрения заявки на 
регистрацию товарного знака и знака обслу-
живания»; 

– постановление Правительства Кыргыз-
ской Республики № 686 от 27 октября 2011 
года «Об утверждении Правил составления, 
подачи и рассмотрения заявки на выдачу па-
тента на селекционное достижение, Правил 
составления, подачи и рассмотрения заявки на 
официальную регистрацию программы для 
электронных вычислительных машин или 
базы данных»;  

– постановление Правительства Кыргыз-
ской Республики № 746 от 29 ноября 2011 
года «Об утверждении Правил составления, 
подачи и рассмотрения заявки на регистрацию 
фирменного наименования»; 

– постановление Правительства Кыргыз-
ской Республики № 747 от 29 ноября 2011 
года «Об утверждении Порядка аттестации и 
регистрации патентных поверенных»;  

– постановление Правительства Кыргыз-
ской

 

 Республики № 748 от 29 ноября 2011 
года «Об утверждении Правил рассмотрения и 
регистрации авторских договоров на объекты 
авторского права, договоров в области объек-
тов смежных прав, договоров о передаче прав 
на топологии интегральных микросхем, Пра-
вил оформления, составления, подачи и рас-
смотрения заявки на официальную регистра-
цию топологий интегральных микросхем, 
Правил составления, подачи и рассмотрения 
заявки на регистрацию объекта авторского 
права и объекта смежных прав». 
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желе н бекитүү тууралуу» Кыргыз Респуб-
лика нын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-нояб-

нде макулдашууда:

укугун берүү жана мурда катталган салттуу
били

й уг ж

үнүн тартибин
беки з

ы

 мурда
катта

түү туура-
луу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
токт

н
 Республикасынын

Өкмө

 Кеңеш та-
рабынан 9 даттануу жана арыздар каралган. 

ттор, ошондой эле жалпы юрисдикция-
дагы

ы-
шын

 настоящее время находятся на согласо-
вани в Министерстве юстиции Кыргызской 
Респ

Республики «Об утверждении 
«Пра

еспублики «Об утверждении 
Поря

ублики «Об утверждении 
Прав

Положения о Государственных реестрах объ-
екто

ровании изобретатель-
ской

 

инято участие в рассмотрениях 22 дел 
в ра

суды 
по эк

ри
сы

рындагы  № 748 токтому. 
Азыркы учурда Кыргыз Республикасы-

нын Юстиция министрлиги
– «Салттуу билимди каттоого каттоого

өтүнмө жана салттуу билимдерди колдонуу

мге колдонуу укугун берүүгө өтүнмө 
түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун жа-
на мамлекеттик органдар жана мекемелер та-
рабынан салттуу билимдерди каттоонун жана
колдонуунун эрежелерин, Кыргыз Республи-
касынын Салттуу билимдердин мамлекеттик
реестрин жүргүзүү тартибин» бекитүү 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмө-
түнүн токтомунун долбоору; 

– «О лоп табу а өтүнмө ана ал
жөнүндө маалыматтарды берүү боюнча маа-
лыматтык издөө жүргүзү

түү жөнүндө» Кыргы  Республикасынын
Өкмөтүнүн токтомунун долбоору; 

– «Товар чыккан жердин атал шын кат-
тоого жана товар чыккан жердин аталышын
колдонууга укуктарды берүүнүн жана

лган товар чыккан жердин аталышын
колдонуу укугун берүүгө өтүнмө түзүүнүн, 
берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерин
бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн токтомунун долбоору; 

– «Кыргыз Республикасынын Интеллек-
туалдык менчик объектилеринин мамлекеттик
реестрлери жөнүндө жобону беки

омунун долбоору; 
– «Кыргыз Республикасында ойлоп та-

буучулукка жана чыгармачыл ишмердүүлүккө 
колдоо көрсөтүү жөнүндө жобо у бекитүү 
тууралуу» Кыргыз

түнүн токтомунун долбоору. 
Отчеттук мезгил ичинде 104 макулдашуу,

контракт жана келишим даярдалган (карал-
ган).  

2011-жыл бою Аппеляциялык

Кыргыз Республикасынын Жогорку соту,
экономикалык иштер боюнча райондор ара-
лык со

 соттордун ар кайсы инстанциялары
өңдүү ар кандай соттордо 22 иштин карал

а катышылган.  
 

В
и 
ублики: 
– проект постановления Правительства 

Кыргызской 
вил составления, подачи и рассмотрения 

заявки на регистрацию и предоставления пра-
ва пользования традиционным знанием и заяв-
ки на предоставление права пользования уже 
зарегистрированным традиционным знанием, 
и регистрации и использования традиционных 
знаний государственными органами и учреж-
дениями, Порядка ведения Государственного 
реестра традиционных знаний Кыргызской 
Республики»;  

– проект постановления Правительства 
Кыргызской Р

дка проведения информационного поиска 
по заявке на изобретение и предоставления 
сведений о нем»; 

– проект постановления Правительства 
Кыргызской Респ

ил составления, подачи и рассмотрения 
заявки на регистрацию и предоставления пра-
ва пользования наименованием места проис-
хождения товара и заявки на предоставление 
права пользования уже зарегистрированным 
наименованием места происхождения товара»;

– проект постановления Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении 

в интеллектуальной собственности Кыр-
гызской Республики»; 

– проект постановления Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении 
Положения о стимули

 и творческой деятельности в Кыргызской 
Реcпублике».

За отчетный период подготовлены (рас-
смотрены) 104 договора, контракта и согла-
шения. 

В течение 2011 года Апелляционным Со-
ветом рассмотрено 9 жалоб и заявлений.  

Пр
зных судах, таких как Верховный суд 

Кыргызской Республики, межрайонные 
ономическим делам, а также в различных

инстанциях судов общей юрисдикции.  
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IV. Интеллектуалдык менчик  
объектилерин коргоо 

 
Инте рин 

э  
 
 

 
2011-жылы ойлоп табууга патент берүү 

үчүн 129 нтке келип
түшкөн. талган жылы 2010-жылга салыш-
тырм

н

ллектуалдык менчик объектиле
ксперттөө жана каттоо

1. Ойлоп табуулар 

өтүнмө Кыргызпате
А

алуу өтүнмөлөрдүн келип түшүшү 7,8 % 
азайга . Бирок аймактык өтүнмө ээлеринин 
активдүүлүгүн белгилей кетүү керек, алсак
жыл ичинде Чүй, Баткен, Жалал-Абад жана
Ош облустарынан өтүнмөлөр берилген. Улут-
тук өтүнмөлөрдүн жарымынан көбү жеке 
адамдардан келип түшөт, тиешелүү убакытка 
өтүнмөлөрдүн жалпы санынан алар 2009-ж. –
71,1 % жана 2010-ж. – 76,4 %, 2011-ж. – 74,4 % 
түзгөн. 2011-жылы ири ишканалардан 3
өтүнмө келип түшкөн. Чет элдик өтүнмө ээле-
ринен өтүнмөлөр Украинадан, Грузиядан, Ка-
закстандан жана Россиядан елип түштү.  

 
2006-2011-жылдарда ойлоп табууларга 

патент берүүгө өтүнмөлөрдүн келип тү

к

шүү 
динамикасы жөнүндө маалыматтар 1.1-таб-
лица ында берилген. 

 IV. Охрана объектов интеллектуальной 
собственности 

 

интеллек енности  

В 2011 году в Кыргызпатент поступило 
129 заявок на в  изобретение. 
Поступление заявок в казанном году умень-
шило

с
 

Экспертиза и регистрация объектов  
туальной собств

 
 

1. Изобретения 
 

ыдачу патентов на
у

сь на 7,8 % по сравнению с 2010 годом. 
Однако можно отметить активность региональ-
ных заявителей, так, за год поданы заявки из 
Чуйской, Баткенской, Джалал-Абадской и Ош-
ской областей. Более половины национальных 
заявок поступает от физических лиц, что 
составляет 71,1 % в 2009 г., 76,4 % в 2010 г., 
74,4 % в 2011 г. от общего количества заявок за 
соответствующий период. В 2011 году от 
крупных предприятий поступило 3 заявки. За-
явки от иностранных заявителей поступили из 
Украины, Грузии, Казахстана и России.  

 
Данные о динамике поступления заявок 

на выдачу патентов на изобретения за 2006-
2011 оды приведены в таблице 1.1. 
 

 
1.1-таблица  
Таблица 1.1 

 
Көрсөткүчтүн 
аталышы 

Наименование 
показателя 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 

 г

2011 

 
Өтүнм
жалп
Общее
аявок 

 
и 

ет элдик өтүнмөлөр 
  

 
127 

 
 
 

 
 

1 

 
158 

 
 
 

 
 

3 

 
138 

 
 
 

 
 

3 

 
149 

 
 
 

 3 

 
140 

 
 
 

 
6 

 
129 

өлөрдүн  
ы саны  

 количество  
з
  
Улуттук өтүнмөлөр
Национальные заявк
 
Ч
Иностранные заявки

 
 

126 

 
 

155 

 
 

135 

 
 

146 
  
 

 
 

134 
 

 
 

 
 
 

124 
 
 

5 
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2011-жылы ойлоп табууларга патент
берүүгө өтүнмөлөр боюнча 133 чечим чыгарыл-
ган, ойлоп табууларга өтүнмөлөр боюнча оң 
чечимдер чыгарылган чечимдердин жалпы са-
нынын 95,5 % түзөт. 

Көрсөтүлгөн мезгил аралыгында Кыргыз-
патенке РСТ жол-жоболору боюнча өтүнмөлөр 
келип түшкөн жок. Евразиялык макулдашуунун
жол-жоболору боюнча 5 өтүнмө келип түшкөн. 

Ойлоп табууларга өтүнмөлөрдүн эң көп 
саны “А: Адамдын турмуштук керектөөлөрүн 
канааттандыруу”, “F: Механика; жарык берүү; 
жылытуу; кыймылдаткычтар жана соркыскыч-
тар; 

үрүү көрсөттү. Алардан
кийи

ылай

 В 2011 году вынесено 133 решения по 
заявкам на выдачу патентов на изобретения, 
где положительные решения по заявкам на 
изобретения составляют 95,5 % от общего 
количества вынесенных решений.  

За указанный период через Кыргызпа-
тент по процедуре РСТ заявок не поступало. 
По процедуре Евразийского соглашения по-
ступило 5 заявок. 

Распределение заявок по Международ-
ной патентной классификации (МПК) пока-
зывает, что наибольшее количество заявок на
изобретения относятся к разделам: “A: Удов-
летв

я ”. Далее 
след

е количества заявок со-
глас

 

орение жизненных потребностей челове-
ка”, “F: Механика; освещение; отопление; 
двигатели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы”, “ Е: Строительство; гор-
ное дело”, “С: Химия; металлурги

уют “G: Физика”, “B: Различные техно-
логические процессы”. 

 
Соотношени
но Международной патентной класси-

фикации (МПК) за 2009-2011 гг. отражено 
на диаграмме 1.1. 
 

1.1-диаграмма  
Диаграмма 1.1 

 

куралдар жана ок-дарылар; жардыруучу 
иштер”, “Е: Куруу; тоо иштери”, “С: Химия, 
металлургия” бөлүмдөрүнө тиешелүү экенин 
өтүнмөлөрдү Эл аралык патенттик классифика-
ция боюнча бөлүшт

н “G: Физика», «В: Ар түрдүү технология-
лык процесстер» турат.  

 
Эл аралык патенттик классификацияга
ык 2008-2011-жж. өтүнмөлөрдүн саны-

нын өз ара катышы 1.1-диаграммасында ча-
гылдырылган. 
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"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 
 

 
 

2011-жылы Мамлекеттик реестрге 88 ой-
лоп табуу киргизилген, анын ичинен патен-
ттер – 0, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги
патенттер – 88. Баардыгы болуп 1993-жылдан
2011-жылга чейин катталган ойлоп табуулар-
дын саны 17
тенттер, 1420 – өт
гиндеги пате

Улуттук жол
публикасыны лоп
табуулардын  ичинен
өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патен-
ттер – 279, п

 
 
 

2. Пайд

Отчетту алуу моделдерди
каттоого өтү кы жылга
салыштырмалуу  жана 10
түнмөнү түзгөн. Пайдалуу моделдер боюнча 
өтүнмөлөрдүн негизги саны жеке адамдардан 
келип түшөт, тиешелүү убакытка өтүнмө-
лөрд

 В 2011 году в Государственный реестр 
занесено 88 изобретений, из них патентов – 0, 
патентов под ответственность заявителя – 88. 
Всего же за период с 1993 года по 2011 год
количество зарегистрированных изобретений

их 378 патентов, 1420
ственность заявителя. 

 охраняемых изобретений на 
территории Кыргызской Республики по 
национальной процедуре составляет 340, из 
них патентов под ответственность заявителя 

 
 

98 түзөт, анын ичинен 378 – па- составляет 1798, из н
үнмө ээсинин жоопкерчили- патентов под ответ

нттер. Количество
-жобо боюнча Кыргыз Рес-

н аймагында корголуучу ой
 саны 340 түзөт, анын

атенттер – 61. 

алуу моделдер 
 

к жылы пайд
нмөлөрдүн саны былтыр

37,5 % азайган

–
279, патентов – 61. 

 
 

зные модели 

Количество заявок на регистрацию по-
лезных моделей в 2011 году по сравнению с 
предыдущим уменьшилось на 37,5 % и соста-
вило 10 заявок. По полезным моделям основ-
ное количество заявок поступает от физичес-
ких лиц, что составляет 71,4 % в 2008 г., 75 %
в 20

 
 

2. Поле
 

ө

 
09 г., 68,8 % в 2010 г., 90 % в 2011 г. от 

общего количества заявок за соответствующий 
период.  

В 2011 году экспертизой вынесено 21
решение: из них, положительных – 17, отоз-
ванных – 4. 

 
 
 
 
 

үн жалпы санынан алар 2008-ж. – 71,4 %, 
2009-ж. – 75 % жана 2010-ж. – 68,8 %, 2011-ж. 
– 90 % түзгөн. 

2011-жылы эксперттер тарабынан 21 че-
чим чыгарылган: алардын ичинен оң чечим-
дер – 17, кайра чакыртылып алынгандар – 4. 
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2006-2011-жж. пайдалуу моделдерди 
каттоого өтүнмөлөрдүн келип түшүү ди-
намикас  жөнүндө маалыматтар 2.1-таб-
лицасында келтирилген. 

амике поступления зая-
вок а регистрацию полезных моделей за 
2006 1 годы приведены в таблице 2.1. 

 
 

2.1-таблица  
Таблица 2.1 

 

ы

Данные о дин
н
-201

Көрсөткүчтүн 
аталышы 

Наименование 
показателя 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
Өтүнмөлөрдүн  
жалпы саны 
Общее количест

 
 
 

 
 
 

во 
заяво

Национальные заявки 
 
Чет элдик өтүнмөлөр 
Иностранные заявки  

 

5 
 
 
- 

 

14 
 
 

3 

7 
 

6 
 
 

1 

 

10 
 
 

2    

 

 
12  

 
 

 4 

 

 
10 

 
 
- 
 

к 
 
Улуттук өтүнмөлөр 

5 
 

 

17 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

12 
 
 

16 
 

10 
 

 
 
 
Эл аралык патенттик классификация бо-

юнча пайдалуу моделге өтүнмөлөрдүн эң көп
саны өтүнмө ээлери тарабынан “А: Адамдын
турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу”,
“G: Физика”, “Е: Куруу; тоо иштери”, “F: Ме-
хани ү; жылы у; кыймы дат-
кычтар скычтар дар ж к-
дары ” бөлүмдөрү боюнч

ка; жарык берү ту л
 жана соркы ; курал ана о

лар; жардыруу иштери а
келип и “С: Химия, металлургия”,
D: Кездеме; кагаз”, “Н: Электр кубаты” 

 түшкөн, ал эм
“ жана
“В: Ар түрдүү технологиялык процесстер”

оюнча 2011-жылы өтүнмөлөр ке-

2009-2011-жылдарда  аралык патент-
яга ылайык өтүнмөлөр-

 каты  2.1-диаграм-
ада көрсөтүлгөн. 

 

о МПК наибольшее количество заявок 
на полезную модель подано заявителями по
разделам “A: Удовлетворение 
потребностей человека”, “G: Ф
Строительство; горное дело”, “F: Механика; 
вещение; отопление; двигатели и насосы; 

ие и боеприпасы; взрывные раб а 
по разделам “С: Химия; металлургия“, “D: 
Текстиль; бумага”, “Н: Электричество” и “B: 
зличные технологические процессы  за 
11 год заяв  не поступало.   

 
Соотношение колич тва заявок со-

асно Меж ародной тентной с-
сифика ии (МПК) з  2009-2011 гг. по за-
о  на диаграмме 2.1. 

 

 
 
 
 

бөлүмдөрү б
лип түшкөн жок. 

 
 Эл

тик классификаци
дүн санынын өз ара шы
м

 

 
 
 
П

 
жизненных 
изика”, “Е: 

ос
оруж оты”, 

Ра ”
20 ок

ес  
гл дун  па кла

ц а ка
н
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2.1-диаграмма 
Диаграмма 2.1 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

"H"

"G"

"F

"E

"D"

"

"C"

"B"

"A"

7

2011

2010

2009

 
 

Кыргыз Республикасынын аймагынд

"A" – Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу 
Удовлетворение жизненных потребностей человека 

"B" – Ар түрдүү технологиялык процесстер 
Разные технологические процессы 

"C" – Химия; металлургия 
"D" – Кездеме; 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 
 
 
 

2011-жылы Мамлекеттик реестрге 18
пайдалуу модель катталган. 1993-2011-ж. чей-
инки мөөнөттө катталган пайдалуу моделдер-
дин саны 137 түзөт.  

а
корголуучу п

 

 В 2011 году в Государственном реестре 
зарегистрировано 18 полезных моделей. Все-
го  за период с 1993 года по 2011 год количе-
ство  зарегистрированных полезных моделей
составляет 137. 

найдалуу моделдердин саны – 43. Количество охра

 

яемых на территории 
публики полезных моделей Кыргызской Рес

43. 
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3. Өнө

2011-ж нө патент-
терди берүүгө 25 ө өн, алар-
дын ичинен ен
жана 5 – чет элд
тыркы жылг
саны 43,7 % көбөй
дардан – 18, юрид
келип түшкөн. 24 
боюнча пат нүндө 1 чечим;
өтүнмө ээси и патен

р жай үлгүлөрү 
 

ылы өнөр жай үлгүлөрү
түнмө келип түшк

: 20 – улуттук өтүнмө ээлерин
ик өтүнмө ээлеринен. Был-

а салыштырмалуу өтүнмөлөрдүн
гөн. 2011-жылы жеке адам-
икалык жактардан 7 өтүнмө
чечим чыгарылган: мааниси

ент берүү жө
нин жоопкерчилигиндег т

берүү жөнүндө 18  кайра ча-
кыртылып алынган. 

 
2011-жж. өнөр жай үлгүлөрүн

катт

3. Промышленные образцы 
 

В 2011 году поступило 25 заявок на вы-
дачу патентов на промышленные образцы, из 
них: 20 – от национальных заявителей и 5 

 чечим; 4 өтүнмө

2006-
оого өтүнмөлөрдүн келип түшүү дина-

микасы жөнүндө маалыматтар 3.1-табли-
цасында келтирилген. 

–
от иностранных заявителей. По сравнению с 

тво заявок уве-
011 году от 

пило 18 заявок, от 
еских лиц – 7. Вынесено 24 решения: 

1 решение о выдаче патента по существу; 18 
решений о выдаче патента под ответствен-
ность заявителя; 4 заявки отозваны. 

 
Данные о динамике поступления зая-

вок на регистрацию промышленных об-
разц

 
Таблица 3.1 

Көрсөткүчтүн 
аталышы 

Наим
показателя 

 
2006 

 
2007  2009 2010 2011 

предыдущим годом, количес
личилось на 43,7 %. В 2
физических лиц посту
юридич

ов за 2006-2011 годы приведены в 
таблице 3.1. 

 
3.1-таблица

 
 

2008
   

енование 

 

 

5 
 

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

 
 
 

21 
 
 

8 
 
 

13 

 
 
 

12
 
 

7 
 
 

5 

 
 
 

22 
 
 

8 
 
 

14 

 
 
 

19 
 
 

13 
 
 

6 

 
 
 

16 
 
 

13 
 
 

3 

 
 
 
 

25 
 
 

20 
 
 

 
ө  

Жабуу
үчүн куралдар, ...) классчалары боюнча келип
түшкөн. Ошондой эле өтүнмөлөр 06-03 
(Эмерек буюмдары), 09-03 (Кутулар, ящик-
тер, ко 2-08 (Жеңи  жана жүк 
ташуучу ,...) классч боюн
келип 

200  жай үлгүлөрүнүн 
эл аралык классификациясына ылайык
өтүнмөлөрдүн санынын өз ара катышы
3.1-диаграммада көрсөтүлгөн. 

 

пр
ст ступило по подклассам 09-01 
(Бутылк флаконы, банки, бутыли,..), 09-07 
(Приспособления для закрывания
поступили заявки по подклассам 0
меты меблировки), 09-03 (Коробки, ящики, 
контейнеры,…), 12-08 (Легковые и груз вые 
автомобили,…)

Соотношение количества заявок со-
гласно Международной классификации про-
мышленных образцов (МКПО) за 2008-2011 
годы показано на диаграмме 3.1. 
 

Өнөр жай үлгүл рүнүн эл аралык клас-
сификациясына ылайык, өтүнмөлөрдүн эң 
көп саны 09-01 (Бөтөлкөлөр, флакондор, бан-
калар, чөң бөтөлкөлөр, ...), 09-07 (

 Согласно Международной классификации 
омышленных образцов, наибольшее количе-
во заявок по

и, 
,…). Также 
6-03 (Пред-

нтейнерлер...), 1 л
 автоунаалар алары ча

түшкөн.  
8-2011-жж. Өнөр

о
.  
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3.1-диаграмма  
Диаграмма 3.1 

 

2

6

3

5

1

1

1

3

1

3

06‐01 ...

09‐01 …

09‐02 ...

09‐03 ...

09‐05 ... 

12‐09 ...

14‐02 ...

‐03 ...

1

1

1
1

1

6

 

01

09‐07 ...

25‐01 …

012‐08 …

123‐05 …

1

7

106‐03 …

12 13

7

0 2 4 8 10 12 14
2011 2010 2009

 
 

12-08 – Жеңил жана жүк ташуучу автоунаалар 
Легковые и грузовые автомобили  

06-03 – Эмерек буюмдары 
Предметы меблировки 

25-01 – Курулуш материалдары 
Строительные материалы 

23-05 – Катуу отун 
Твердое топливо 

09-07 – Жабуу үчүн куралдар 
Приспособления для закрывания 

01-03 – Эжигейлер, сары май 
Сыры, сливочное масло 

14-02 –Маалыматтарды иштетүү үчүн жабдуу 
Оборудование для обработки данных 

12-09 – Сүйрөткүчтөр, тракторлор 
Тягачи, тракторы 

09-05 – Мүшөктөр, баштыктар 
Мешки, сумки 

09-03 – Кутулар, ящиктер 
Коробки, ящики 

09-02 –Темир идиштер, бидондор 
Металлическая тара, бидоны 

09-01 – Бөтөлкөлөр, флакондор, банкалар 
Бутылки, флаконы, банки 

06-01 – Отургучтар, креслолор 
Стулья, кресла 

 23



 24

Өнөр жай сүрөттөрүн жана моделде-
рин эл аралык каттоо жөнүндө Гаага макул-
дашуусунун жол-жобосуна ылайык 2011-
жылы Кыргызпатентке 141 өтүнмө келип 
түшкөн. 141 өтүнмөдө берилген өнөр жай 
үлгүлөрүнүн жалпы саны 512 түзгөн. 

 
Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык

классификациялоого ылайык Гаага ма-
кулдашуусунун жол-жобосу боюнча өнөр 
жай үлгүлөрүнө өтүнмөлөрдү бөлүштүрүү 
3.2-диаграммасында көрсөтүлгөн. 

 

 В соответствии с процедурой Гаагского со-
глашения о международной регистрации про-
мышленных рисунков и моделей в Кыргызпатент 
в 2011 году поступила 141 заявка. Общее коли-
чество промышленных образцов, содержащихся 
в 141 заявке составляет 512. 

 
Распределение заявок на промыш-

ленные образцы по процедуре Гаагского 
соглашения согласно Международной клас-
сификации промышленных образцов (МКПО) 
показано на диаграмме 3.2. 
 

3.2-диаграмма 
Диаграмма 3.2 

 

.

2% 1% 4%
2%1%1%

11%

10%

18%

50%

32 21 2 20 12 13 9 0 11 10

 
р жана графикалык элементтер 

Гра  и графические элементы 
р жана спорт товарлары 

Игр ные товары 

Пре я 
 жабдуулар, көрсөткүч белгилер 

Обо орговли и рекламы, указательные знаки 

32 – Графикалык символдо
фические символы

21 – Оюндар, оюнчуктар, чатырла
ы, игрушки, палатки и спортив

02 – Кийим-кечек буюмдары, галантерея 
дметы одежды, галантере

20 – Соода жана жарнактар үчүн
рудование для т

12 – Унаа каражаттары 
Транспортные средства 
 



 

13 – Электр кубатын алуу, бөлүштүр
Оборудование для получения, расп

09 – Товарларды ташуу, мани

үү жа
ределе

пуляциялоо уучу  
идиштер, таңгактар жана контейнерлер 

ользуемые дл в
варов 

Предметы украшения 
10 – Ченөө, текшерүү жана белги берүү үчүн сааттар, башка приборлор жан

Часы, прочие приборы и инструменты для измерения, контроля и сигнализ

 
2008-2011-жж. мезгилде өтүнмө ээле-

ринин өлкөлөрү боюнча Гаага макулда-
шуусунун жол-жобосу боюнча өтүнмөлөрдү 
бөлүштүрүү 3.2-таблицасында көрсөтүлгөн 
 
 

 Распределение заявок по процедуре 
Гаагского соглашения по странам заявите-
лей за период с 2008-2011 гг. показано в 
таблице 3.2. 
 

 
3.2-таблица 
Таблица 3.2 

 
Өлкө 
Страна 

Өлкөнүн 
коду 

Код страны 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

на кайра түзүү үчүн жабдуулар 
ния и преобразования электроэнергии 
же сактоо үчүн пайдаланыл

Тара, упаковки и контейнеры, исп
манипулирования или хранения то

0  – Башка класстар 
Другие классы 

11 – Жасалгалоо буюмдары 

я транспортиро ки, 

а куралдар 
ации 

 

Армения 
Бельгия 
Болгария 
Улуу Британия 
Великобритания 
Венгрия 

AM  
BE 
BG 
GB 

 
HU  

- 
4 
2 
- 
 

1 

- 
4 
- 
- 
 
- 

2 
1 
1 
2 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 

1 
Гана  
Германия 
Греция  
Европа Союзу 
Европейский Союз 
Египет 

GH 
DE 
GR 
EU 

 
EG 

- 
11 
1 
5 
 
- 

- 
8 
- 
- 
 

1 

1 
15 
- 
1 
 
- 

- 
16 
- 
5 
 

1 
Испания 
Итали
Люксембур
Молда
Монако 
Нидер

ES 4 - 

1 

- 
2 

1 
2 
- 
1 
- 
- 

2 
3 
2 
- 
- 
- 

я IT - 6 
г LU - 

вия MD - - 

ланды  NL 5 
MC 1 

Польша  
Сенега
Словения 
Турция

- 

7 

3 

8 

1 
- 
1 
6 

1 
- 
- 
5 

л SN 1 - 

 TR 

PL 

SI - - 

Украина  
Франц
Швейц

- 4 - 2 
2 

98 
ия  
ария

FR - 4 3 
 CH 187 132 97 

UA 
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2011-ж
өнөр жай 
патенттер –
гиндег

Барды ан тартып 2011-
жылга үлгүлө-
рүнүн саны нде 64 па-
тент, 1
деги патент

Кыргыз Республикасынын аймагында
бардык корголуучу өнөр жай үлгүлөрү 5120
түзөт

 

027 (1488 өтүнмө боюнча) түздү. 
 

 
 

4. Рационализатордук сунуштар 
 

Отч езгилдин ич нали-
заторду арды каттоо өтүнмө 
келип түштү. 2010-жылга алуу

р 46 %га азайган. Рационализатор-
штарды каттоого Бишк аарынын

 активдүүрөөк өтүнмөлөрдү бе-
09-ж. – 36 %; 20 . – 26 %; 
згөн, Ош облус  2009-ж 

ж. – 29 %, 201 – 46 % 
. 

2011-жылдар үчүн өр жай
аттоого кели түшкөн 

микасы жө үндө маа-
цада көрсө ү.  

В 2011 году в Государственный реестр за-
 образцов, среди них 

патентов – 1, патентов под ответственность зая-
вителя – 18. 

Всего за период с 1993 года по 2011 год 
количество зарегистрированных промышлен-
ных образцов составляет 205, из них 64 патента, 

 образ-
цов на территории Кыргызской Республики
составляет 5120, в том числе по национальной
проце 9
о
п
1 . 

 
 
 
 

4. Рационализаторские предл
 
В 2011 у поступила 41 заявка н регист-

рацию р лизатор предло . По 
сравнению с 2010 годом заявки уменьшились на 
46 %. Наиболее активно давали заяв  на ре-
гистрацию  предложений 
авторы из г ишкек, что составило 36 % 9 г.; 
26 % – 2010 .; 27 % – 20 г., из Ошск  облас-
ти 32 % – 2 г.; 29 % – 2010 г.; 46 % – 2011 г. 

 
Данны  о динамик ступлени явок 

на рацион торски редложен 2006-
2011 гг. приведены в та  4.1. 
 

4.1- ца  
Таблица 4.1 

үчтүн 
 

менование 
азателя 

20
 

2007 
 

2008 
  

10 
 

1 

ылы Мамлекеттик реестрге 19  
үлгүсү киргизилди, анын ичинде несено 19 промышленных
 1, өтүнмө ээсинин жоопкерчили-

и патенттер – 18. 
гы 1993-жылд

 чейин катталган өнөр жай 
 205 түзөт, анын ичи

41 өтүнмө ээсинин жоопкерчилигин- 141 патент под ответственность заявителя. 
тер. Всего охраняемых промышленных

 
 

дуре составляет 3, из них патентов под 
тветственность заявителя – 74, патентов – 19, 
о процедуре Гаагского соглашения – 5027 (по 
488 заявкам)

, анын ичинде улуттук жол-жобо 
боюнча 93, алардын ичинен өтүнмө ээсинин
жоопкерчилигиндеги – 74, патенттер – 19, 
Гаага макулдашуусунун жол-жобосу боюнча
5

ожения 

еттук м инде рацио
го 41 к сунушт

 салыштырм
өтүнмөлө
дук суну ек ш
авторлору
ришкен, алар 20 10-ж
2011-ж. – 27 % тү унан
– 32 %, 2010- 1-ж. 
түзгөн

 
6-200  өн

үлгүлөрүн к п 
өтүнмөлөрдүн дина

 4.1-табли
н

лыматтар түлд
 

 год а 
ациона ского жения

по ки
 рационализаторских
. Б  – 200
 г 11 ой

009 

е е по я за
ализа е п

б
ия 

лице

 
табли

  
Көрсөтк

алышыат
иНа

пок

 
06 2009 20 201

Өтүнмөлөрдүн саны  
тво заявок 81 78 

 
56 

 

 
87 

 
 

Количес 76 
 

41
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2011-жылы Мамлекеттик реестрге 47 ра-
цион 3-

де
и-

1 р,
а

а о н п
а-

 1 году в Государственный реестр 
за

о  

 

ализатордук сунуштар киргизилди. 199
жылдан тартып 2011-жылга чейинки мезгил
Мамлекеттик реестрге бардыгы 610 рационал
затордук сунуш киргизилген. 

 
2006-201 -жылдар үчүн ойлоп табуула

пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү жан
рацион лизат рдук су уштар боюнча кели
түшкөн өтүнмөлөрдүн динамикасы 4.1-ди
граммада көрсөтүлдү.  
 

В 201
несено 47 рационализаторских предложе-

ний. Всег  за период с 1993 по 2011 годы в 
Государственный реестр занесено 610 рацио-
нализаторских предложений. 

 
Динамика поступления заявок по 

изобретениям, полезным моделям, про-
мышленным образцам и рационализатор-
ским предложениям за 2006-2011 годы 
показана на диаграмме 4.1. 
 

4.1-диаграмма 
Диаграмма 4.1 

 

0

20

04

180

2007 2008 2009 2010 2011

60

80

100

120

140

160

1

2

3

4

 
 

  1 – Ойлоп табуулар 
        Изобретения 

 Пайдалу моделдер 
     Полезн ели 

 Өнөр жай үлгүлөрү 
   Промышленные образцы 

  4 – Рационализатордук сунуштар 
онализаторски едложен

  
 

2011-жылдын 1-январынан 31-декаб-
ына чейинки мезгилде Мамлекеттик ре-
стрлерде катталган ойлоп табуулардын,
айдалуу моделдердин, өнөр жай үлгүлө

  2 – у 
   ые мод
  3 –
     

        Раци е пр ия 

р
е
п -
рүнүн жана рационализатордук сунуштар-
ын саны 4.2-диаграммада көрсөтүлдү.  

 Количество зарегистрированных изоб-
ретений, полезных моделей, промышленных 
образцов и рационализаторских предложе-
ний в Государственных реестрах за период 
с 1 января по 31 декабря 2011 года показано 
на диаграмме 4.2. 

 

д
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4.2-диаграмма  
Диаграмма 4.2 

 
 

18

88

19

47

0
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1 2 3 4

П ОЭЖП ‐ ППОЗ К ‐ С
 

 
 

1 – Ойлоп табуулар 
      Изобретения 
2 – Пайдалуу моделдер 
      Полезные модели 
3 – Өнөр жай үлгүлөрү 

разцы 
ук сунуштар 

 

оопкерчилигиндеги патент 
ость заявителя 

      Промышленные об
рд4 – Рационализато

      Рационализаторские предложения

П – Патент 
ӨЭЖП – Өтүнмө ээсинин ж
ППОЗ –   Патент под ответственн
К – Күбөлүк 
С – Свидетельство  
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5. Товардык белгилер 
 

2011-жылы улуттук жол-жобо боюнча
товардык белгилерди каттоого  724  өтүнмө
келип түштү. 2010-жылга салыштырмалуу бул
жылы өтүнмөлөрдүн келип түшүшү 6,1 %га
көбөйдү. Аймактык өтүнмө ээлеринин
активдүүлүгүн белгилей кетсе болот, алсак,
2011-жылы Чүй, Баткен облустарынан
өтүнмөлөрдүн саны көбөйдү. Чет өлкөлүк
өтүнмө ээлеринен келип түшкөн өтүнмөлөр
бардык келип түшкөн өтүнмөлөрдүн негизги
үлүшүн түзөт жана 2010-жылга салыштырма-
луу 9,2 %га көбөйдү.   

 
2006-2011-жылдар үчүн келип түшкөн

өтүнмөлөрдүн динамикасы жөнүндө маа-
лыматтар 5.1-таблицада көрсөтүлдү.   
 

 5. Товарные знаки 
 

В 2011 году на регистрацию товарных 
знаков по национальной процедуре  поступило 
724 заявки. Поступление заявок за этот год 
увеличилось на 6,1 % по сравнению с 2010 
годом. Можно отметить активность регио-
нальных заявителей, так, за 2011 год количест-
во заявок возросло из Чуйской и Баткенской 
областей. Заявки иностранных заявителей 
составляют основную долю всех поступивших 
заявок и по сравнению с 2010 годом увеличи-
лись на 9,2 %.  

 
Данные о динамике поступления зая-

вок за 2006-2011 годы приведены в таблице 
5.1.  
 

 
 

5.1- аблица  
Таблица 5.1 

 
Көрсөткүч
аталышы

Наименова
показате

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

т

түн  
 2006 
ние 
ля 

 
Өтүнмөлөрдүн 
саны 
Общее количест
заявок 
 
Улуттук өтүнмө
Национальные 
 
Чет өлкөлүк 
өтүнмөлөр 
Иностранные заявки 

 

 

 

513 

 
 

 
 

424 

 
750 

 
 
 

 
 

511 

 
646 

 
 
 

 
 

419 

 
682 

 
 
 

184 
 
 
 

498 

 
 

724 
 
 
 

180 
 
 
 

544 
 

жалпы   

во    

лөр 199 191 239 227 заявки     

712 615 

 

 

 
 

 
Келип чыккан өлкөлөрү боюнча улуттук

жол-жобо боюнча түшкон өтүнмөлөрдүн бө-
лүштүрүлүшү алардын көбү АКШдан, Россия-
дан, Улуу Британиядан, Индиядан жана Япо-
ниядан келип түшкөнүн көрсөтүп турат. 2011-
жылы өтүнмө ээлеринин өлкөлөрү боюнча 
өтүнмөлөрдүн бөлүштүрүлүшү 5.1-диаграм-
мада көрсөтүлгөн.  

 

 Распределение заявок, поступивших по 
национальной процедуре по странам происхо-
ждения показывает, что наибольшее количест-
во заявок поступило из США, России, 
Великобритании, Индии и Японии. Распреде-
ление заявок по странам заявителей за 2011 
год показано на диаграмме 5.1. 
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5.1-диаграмма  
Диаграмма 5.1 
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6 вардык белгилер 
 

О дин ичинде Товардык
белгиле к каттоо жөнүндө Мадрид 
системасы оюнча (2011-жылдын 27-де-
ка нмө келип түштү, м
ру ылга салыштырмалуу ика 6,7
га үп турат

2011-жылдар үчүн келип түшкө
өт мөлөрдүн динамикасы жөнүндө маалы-
ма өрсөтү

 6. Междун  то арные знаки 
 

За 2001 год по Мадридской системе о 
международной регистрации товарных знаков 
поступило 3867 заявок (на 27 декабря 2011 
год по сравнению с предыдущим дом 
динамика пок ет умен ие на 6

анные мик плен ая-
вок  2006-2011 годы приведены в таблице 
6.1.
 

6.1-т ца  
Таблица 6.1 
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показателя 
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Өтүнмөлөрдүн 
жалпы саны 
Общ
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Өтүнмө ээлеринин өлкөлөрү боюнча эл
аралык өтүнмөлөрдүн бөлүштүрүлүшүн тө-
өнкү 6.1-диаграмма көрсөтүп турат.  

 

 Распределение междунар
по странам заявителям пок
дующая диаграмма 6.1.  

 
 

6.1-диаграмма  
Диаграмма 6.1 
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2011-жылы Кыргыз Республикасынын
Товардык белгилеринин мамлекеттик реест-
ринде 606 товардык белги катталган. 1993-
жы 1-жылга чейинки мезгил-
де ба ган товар ле
сан

убликасынын аймагында
у обо боюнч  корголуу у
т гилердин сан 8394 түздү.
М боюнча орголуучу то-
в лердин барды  758 тү

 
 
 
 
 
 
 
 

 В 2011 году в Государственном
варных знаков Кыргызской Респуб
стрировано 606 товарных знаков. Всего за пери-
од  1993 года  2011 год количество зарегист-

  зна ставляе 06. 
Количество охраняемых на территории 

Кыргызской Республики товарных знаков по 
национальной ре авно 8394. Всего 
охраняемых товарных знаков по Мадридской 
системе – 46 75 . 
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процеду р
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7

2011-жылдын ичинде товарлар чыга-
ылган жерлердин аталыштарын каттоого 4
өтүнмө келип түштү:  

o “ЕССЕНТУКИ”; 
o “ЕССЕНТУКИ № 4”; 
o “ЕССЕНТУКИ № 17”. 
Өтүнмө ээси: “КМСдагы минералдык

суулардын Ессентукидеги заводу” ЖЧКсы,
Ессентуки, РФ. 

Товардын түрү – минералдык суу. 
o “Ысык-Ата”. 
Өтүнмө ээси – “Шоро” ЖАКы, Бишкек, 

КР. 
Товардын түрү – минералдык суу. 
 
1993-жылдан тартып 2011-жылга чей-

инки мезгилде бардыгы товар чыккан жердин
8 аталышы катталды.  

 
 
 

8. Фирмалык аталыштар 
 
2011-жылдын ичинде фирмалык ата-

лышты каттоого 25 өтүнмө келип түштү.
Бардык өтүнмөлөр улуттук өтүнмө ээлеринен
келип түштү. Бардык өтүнмөлөр улуттук
өтүнмө ээлеринен келип түштү. Бул жылы
2010-жылга салыштырмалуу өтүнмөлөрдүн 
келип түшүшү 13,6 % көбөйгөн. 

2011-жылы өз фирмалык аталыштарын
ишкек шаарынын ишкерлери активдүүрөө

. Товарлар чыгарылган жерлердин  
аталыштары 

 

р

Б к 
каттаган. Алсак, Бишкек шаарынын ишкер-
лери берген өтүнмөлөрдүн саны берилген
өтүнмөлөрдүн жалпы санынан 2009-жылы –
78%, 2010-жылы – 86,4 %, 2011-жылы – 92 % 
түзгөн. 

2011-жылы Мамлекеттик реестрге 21 
фирм а

ф

7. 

За 011 год  на регистрацию наименований 
мест происхождения товаров поступило 4 заяв-
ки: 

 «ЕССЕНТУКИ»; 
 «ЕССЕНТУКИ № 4»; 
 «ЕССЕНТУКИ № 17». 

Заявитель: ОсОО «Ессентукский завод ми-
неральных вод на КМВ», Ессентуки, РФ. 

Вид товара –  минеральная вода. 
 «Иссык-Ата». 

Заявитель – ЗАО «Шоро», Бишкек, КР. 
Вид товара – минеральная вода. 
 
Всего за период с 1993-2011 годы зареги-

стрировано 8 наименований мест происхожде-
ния товаров. 

 
 
 
 
 

8. Фирменные наименования 
 
В 2011 году поступило 25 заявок на реги-

страцию фирменного наименования. Все заявки 
поступили от национальных заявителей. Посту-
пление заявок за этот год увеличилось на 13,6 % 
по сравнению с 2010 годом. 

В 2011 году наиболее активно регистриро-
вали свои фирменные наименования предпри-
ниматели г. Бишкек. Так, количество заявок, 
поданных предпринимателями г. Бишкек в 2009 
г. со

ство

 

алык ат лыш катталды. 1993-жылдан
тартып 2011-жылга чейинки мезгилде бардык
катталган ирмалык аталыштардын саны 301 
түздү. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименования мест происхождения  
товаров 

 
 2

ставило 78 %, в 2010 г. – 86,4 %, в 2011 г. – 
92 % от общего количества поданных заявок.  

В 2011 году в Государственном реестре  
зарегистрировано 21 фирменное наименование. 
Всего за период с 1993 года по 2011 год количе-

 зарегистрированных фирменных наимено-
ваний составляет 301. 
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9. Селекциялык жетишкендиктер 
 

011-жылдын ичинде селекциялык же-
тишк

жылдан тартып 2011-
жыл е катталган селек-
циял  44 түзөт.  

1-жылга чей-
инки

лык
жети аттоого келип түш-
көн 

ыматтар 9.1-таблицада көрсөтүлдү.   
 

 2011 году на регистрацию селекционных 
дост

мотрении.  
а по 2011 год количе-

ство кционных дости-
жени

явок 
на р жений за 
2006 ены в таблице 9.1. 
 

 
9.1-таблица 
Таблица 9.1 

 
Көрсөткүчтүн 
аталышы 

Наименование 
пок

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

  
2011 

2
ендиктерди каттоого 2 өтүнмө келип

түшкөн, 7 оң чечим кабыл алынган, 2 өтүнмө 
карап чыгууда. 1993-

га чейинки мезгилд
ык жетишкендиктердин саны
1993-жылдан тартып 201
 мезгилде катталган селекциялык же-

тишкендиктердин  саны 44 түздү.  
 
2006-2011-жылдар үчүн селекция
шкендиктерди к
өтүнмөлөрдүн динамикасы жөнүндө 

маал

9. Селекционные достижения 
 

В
ижений  поступило 2 заявки, вынесено 7 

положительных решений, 2 заявки находятся на 
расс

На период с 1993 год
 зарегистрированных селе
й составляет 44.  
 
Данные о динамике поступления за
егистрацию селекционных дости
-2011 годы привед

азателя 

2010 

 
Өтү

На 

 

 

  

 
 

-

  

 

 

 

нмөлөрдүн жалпы 
саны 
Общее количество  
заявок         
 
Өсүмдүктөрдүн 
сортторуна  

 
 
 

1 
 
 

 
 
 

5 
 
 

сорта растений 
 
Жаныбарлардын  
тукумдарына 
На породы животных 
 

- 
 
 
 

1 

3 
 
 
 

2 

  
 
 
 

1 
 

 
 
 

2  
 

 
 
 

7  

 
 
 

2 

 
 

1 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

 
 

6 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

 2 1 2 

 

 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Всего охраняемых а территории Кыр-
гызской Республики селекционных достиже-
ний – 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Кыргыз Республикасынын аймагында
бардык корголуучу селекциялык жетишкен-
диктер –

н
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10. Салттуу билимдер 
 

11  укук жана чектеш укуктар 

ш
куктар чөйрөсүндө мамлекеттик башкарууну
үргүзөт, илим, адабият жана көркөм өнөр 

тармагында чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн 
укуктук шарттарды түзүүгө, сотко кайрылуу
укугун кошкондо, авторлордун жана чектеш
укукта гарым укуктарын ишке
ашырууг , ук у
тарды ук берүүгө келишим-
дерди т ордун, аткаруучулардын,
фонограмма чыгаруучулардын жана жамаа
т  жана чектеш укукта -
д ашка ээлеринин мүлктү укуктарын 
б юмдарды түзгөнгө чей  
К т “Автордук укук на чект
укуктар жөнүндө” Кыргыз Респ бликасыны
М ык ушул уюм ардын ми -
д а иш-милдеттерин арат. В -
д  айрым өзгөрүүлөр б
гон, ушуга байланыштуу авторд  укук жана
ч кармалыгы спекторд
б ордук укук объектилер сектору
б

2011-жылы Кыргызпатенттин ишмердүү-
лүгү мурунку жылдардагыдай эле автордук
укук жана чектеш укуктар объектилерин кат-
оого, ошондой эле ата мекендик, чет өлкөлүк 
авто ж

лдын ичинде Кыргызпатентке
автордук укук объектилерин каттоого – 203,
ЭЭМ  программаларды каттоого – 20 жа-
на маалыматтар базаларын каттоого – 1 өтүн-
мө келип түштү. ЭЭМ үчүн программаларды 
каттоого өтүнмөлөрдүн саны боюнча оң тен-
денция сакталып калды, ал эми автордук укук
боюнча өтүнмөлөр келип түшүшү 2010-жылга 
салыштырмалуу 3,8 %га азайды. 

 
 

 
 

Кыргызпатент осуществляет государст-
венное управление в сфере авторских и смеж-
ных прав, содействует созданию правовых 
условий для развития творчеств
науки, литературы и искусства, 
правомочий авторов и обладателей смежных
прав, включая раво на обращение в су , за-
ключает дого  испо ании авторских 
прав. До создания специальных организаций, 
управляющих имущественными правами авто-
ров , производителей фоно амм 
и иных обладат  авторских и смежных прав 
на ивной основе, ыргызпатен вы-
полняет функции и обязанности этих органи-
заций в соотв  с Законом Кыргызской 
Республики «Об авторском  и смежных 
правах». В структуре ведомства произошли 
некоторые изменения, в св и с чем уп вле-
ни авторского  и смежных прав ыло 
преобразовано инспекторский отдел и сектор 
объектов авторского права. 

Деятельность Кыргызпатента в 2011 , 
ка  в предыд ие годы, ла направлена на 
регистрацию объектов авторского права и 
смежных прав, а также на обеспечение имуще-
ственных прав как отечественных, так и зару-
бежных авторов и правообладателей. 

3, на регистрацию программ для 
ЭВМ – 20 и баз данных – 1. Положительная 
тенденция  по количеству заявок на регистра-
цию рограмм для ЭВМ  сохранилась,  а по-
ступ  заявок по авторскому праву за этот 
год еньшилось на 3,8 % по сравнению с 
2010 одом. 

2011-жылы салттуу билимдерди каттоого
2 өтүнмө  келип түштү. Мамлекеттик реестрге
2 салттуу билим киргизилди.  

 
 
 
 
 
 

. Автордук
объектилерин коргоо  

 
 

Кыргызпатент автордук жана чекте
у

10. Традиционные знания 
 

В 2011 году поступило 2 заявки на реги-
страцию традиционных знаний. В Государст-
венный реестр занесено 2 традиционных зна-
ния. 

 
 

 
11. Охрана объектов авторского права  

и смежных прав 

ж
а в области 
реализации 

 
п д

вора об льзов

, исполнителей гр
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к и ущ бы
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а жардам көрсөтөт авторд кук-
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үзөт. Авторл

т-
ык негиздеги автордук
ын б

р
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ашкаруучу атайын у ин
ыргызпатен жа еш

у н
ыйзамына ылай
еттерин жан
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атк е
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ук

ектеш укуктар баш ин ук
өлүм жана авт
олуп кайра түзүлгөн. 

т
В 2011 году в Кыргызпатент поступило 

заявок на регистрацию объектов авторского 
права – 20

 

п
ление
ум
 г
 
 
 

рлордун ана укук ээлеринин мүлктүк 
укуктарын камсыздоого багытталган.   

2011-жы

 үчүн
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2006-2 рдук укук
жана чектеш укуктар объектилерин каттоо-
го к

 
 

 

Дан ия зая-
вок на регистрацию объектов авторского 
прав

 
11.1-таблица  
Таблица 11.1 

 
Көрс
аталышы 

Наименование 
2006 

 
2007 

 
2008 2009 2010 

 
2011 

010-жылдар үчүн авто

елип түшкөн өтүнмөлөрдүн динамика-
сы жөнүндө маалыматтар 11.1-таблицада
көрсөтүлдү. 

ные о динамике поступлен

а и смежных прав за 2006-2011 годы 
приведены в таблице 11.1. 
 

өткүчтүн  

показателя 

  

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

 
 
 

156 
 
 
 
 

119 
 
 

37 
 
 
- 
 

 
 
 

135 
 
 
 
 

108 
 
 

23 
 
 

4 
 

 
 
 

237 

 
206 

 
 

28 
 
 

3 
 

 
 
 

233 
 
 
 
 

218 
 
 

15 
 
 
- 
 

 
 
 

233 
 
 
 
 

214 
 
 

19 
 
 
- 
 

 
 
 

224 
 
 
 
 

203 
 
 

20 
 
 

1 

 
 
 

 
 
 

2011-жылы Мамлекеттик реестрде 155
автор, 203 чыгарма, 20 ЭЭМ үчүн программа
катталды. 1998-жылдан тартып 2011-жылга 
чейи

 

нки мезгилде Мамлекеттик реестрге 1678 
автор, 4006 чыгарма, 238 ЭЭМ үчүн прог-
рамма, 17 маалымат базалары киргизилди. 

1998-жылдан 2011-жылга чейинки мез-
гилде бардыгы Кыргыз Республикасынын
аймагында корголуучу автордук укукка –
1820, чектеш укуктарга – 35, ЭЭМ үчүн прог-
раммаларга – 239, маалыматтар базаларына –
17 күбөлүк берилди.  

 
 
 
 
 
 
 

 рственном реестре В 2011 году в Госуда
зарегистрировано 155 авторов, 203 произведе-
ния, 20 программ для ЭВМ, 1 база данных. За 
период с 1998 года по 2011 год  в Государст-
венный реестр занесено 1678 авторов, 4006 
произведений, 238 программ для ЭВМ, 17 баз 
данных. 

Всего за период с 1998 года по 2011 год 
выдано 1820 свидетельств на авторские права, 
35 свидетельств на смежные права, 239 – на 
программы для ЭВМ, 17 – на базы данных, 
охраняемых на территории Кыргызской 
Республики. 
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Отчеттук жылдын ичинде автордук сый-
акыны чогултуу 5 549 229,15 сомду түздү. 
2010-жылга салыштырмалуу 2011-жыл үчүн 
автордук сыйакыны чогултуунун өсүшү 
пайыздык катышта 30,98 %ды түздү.  

 
2006-2011-жылдардагы мезгилде ав-

ордук сыйакыны чогултуунун өсүү тен-
енциясы 11.1-диаграммада көрсөтүлдү.  

 

за 2011 год по 
сравнению с 2010 годом составил 30,98 %.  

 
Тенденция роста сбора авторcкого воз-

награждения за 2006-2011 годы показана на 
диаграмме 11.1. 
 

 
11.1-диаграмма
Диаграмма 11.1 

 

т

За отчетный период сбор авторского воз-
награждения составил более 5 549 229,15 со-
мов. В процентном соотношении рост сбора 
авторского вознаграждения 

д

  

1 568 522,90

2 320 118

3 04 6

 402 182,27

4 193 139,78

5 549 229, 

0,00

00,000,00
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Автор
сыйак
чогултуу   Сбор 
авторского 
вознаг ения  

дук 
ын  ы

/

ражд

2005 2006 2007 2008 2009

Жыл / Год

2012

 
 

2011-жылы Кыргызпатент тарабынан
укук коргоо органдарынан жана башка юри-
дикалык жана жеке жактардан келип түшкөн 
аудиовизуалдык продукцияларды изилдөө 
боюнча иш жүргүзүү ул

 

антылды. Изилденген
прод циялардын жалпы саны 4365 нусканы
түздү алар боюнча 8 корутунду чыгарылды. 

р
д
о
л л ст
ц  4365 экземпляров, по которым  
вынесено 8 заключений.  

 
 
 
 
 

ук
, 
 
 
 
 
 

В 2011 году Кыргызпатентом продолжена 
абота по исследованию аудиовизуальной про-
укции, поступившей от правоохранительных 
рганов и других юридических и физических 
иц. Общее ко иче во исследованной продук-
ии составило
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Отчеттук жылдын ичинде изилденген
продукциялардын саны 11.2-таблицада
көрсөтүлдү. 

 

К
о

 
 

 
Көрсөткүчтүн 
аталышы 

Наименование 
показателя 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

оличество исследованной продукции в 
тчетном году показано в таблице 11.2. 
 

11.2-таблица 
Таблица 11.2 

MP3 форматындагы  
компакт-дисктер 
Компакт-диски  
формата MP3 
 
Аудио компакт-дисктер 
Аудио компакт-диски  
 
DVD форматындагы  
компакт-дисктер 
Компакт-диски  
формата DVD 
 
Play Station үчүн  
оюн CDлери 
Игровые CD для  
Play Station 
 
PC үчүн оюн CDлери 
Игровые CD для PC 
 
ПК менен компакт-дисктер 
Компакт-диски с ПО 
 
Бардыгы: 
Итого: 

 
 
 

554 
 
 

97 
 
 
 
 

25 618 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

26 269 
 

 
 
 

1 621 
 
 

310 
 
 
 
 

9 602 
 
 
 

225 
 
 
 

1 473 
 
 

56 
 
 

93 287 

 
 
 

299 
 
 

21 
 
 
 
 

11 371 
 
 
 

1 
 
 
 

199 
 
 

3 
 
 

11 894 

 
 
 

168 
 
 

54 
 
 
 
 

2268 
 
 
 
- 
 
 
 

1316 
 
 

559 
 
 

4365 
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V. Лицензиялык келишимдерди 
к ттоо 

 
а

011-жылдын ичинде Кыргызпатентке
келишимдерди каттоого 62 өтүнмө келип
түштү. Эксперттөө жүргүзүлдү жана 57 кели-
шим катталды. 

Катталган келишимдердин ичинде: 
– өзгөчө лицензия берүү менен товарды

2

к
белгилерди ; 

– өзгөчөл зия берүү менен 
вардык бел ууга 6 келишим; 

– өзгөч нзия берүү менен
пайд нууга 1 келишим; 

ицензия берүү менен
өнөр аланууга 1 келишим; 

ук объектисине өзгө
мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө 
кели

рүү менен ЭЭ
үчүн программаларды пайдаланууга 1 кели
шим

ицензия берүү менен 
фран

ук объектисине өзг
лүксүз лицензия жөнүндө 1 келишим; 

рып берүү жөнүндө 3
кели инен товардык белгилерг
37, ө  

лган лицензиялык келишим
дер боюнча 7 өзгөрүүлөр катталды. 

имдер түзүлдү:  
 пайдалуу моделди пайдаланууг

 пайдаланууга 6 келишим
үксүз лицен то-

гилерди пайдалан
өлүксүз лице

алуу моделди пайдала
– өзгөчөлүксүз л
 жай үлгүсүн пайд
– автордук ук чө

1
шим; 
– өзгөчө лицензия бе М
 -
; 
– өзгөчөлүксүз л 1
шиза келишими; 
– автордук ук өчө-

– укуктарды ыйга 9
шим, анын ич е
нөр жай үлгүсүнө 2;
Мурда катта -

 
Лицензиялык келиш
– а

өзгөч үндө кыргы
жеке ктөрдүн ортосунд

өлүксүз лицензия берүү жөн з
 жана чет өлкөлүк  өнө а

– 1 келишим; 
 белгини пайдаланууга өзгөчө

лүкс зия берүү жөнүндө кыргыз ж
– товардык -
үз лицен ана

чет өлкөлүк юридикалык өнөктөрдүн орто
сунда – 2 келишим; 

– товардык белгини пайдаланууга өзгөчө
лицензия берүү жөнүндө чет өлкөлүк юриди-
калык өнөктөрдүн ортосунда – 5 келишим; 

– товардык белгини пайдаланууга өзгөчө
лицензия берүү жөнүндө чет өлкөлүк юриди-
калык жана кыргыз юридикалык өнөктөрдүн
ортосунда – 1 келишим; 

– товардык белгини пайдаланууга өзгөчө-
лүксүз лицензия берүү жөнүндө чет өлкөлү

-

к
юридикалык өнөктөрдүн ортосунда – 4 кели-
шим; 

 
 

 

 
В 2011 году в Кыргызпатент поступило 62 

заявки на регистрацию договоров. Проведена
экспертиза и зарегистрировано 57 договоров. 

Из числа зарегистрированны
– 6 договоров на использован

знаков с предоставлением исключительной
лицензи

– оворов на ьзование т ых 
знаков с предоставлением неисключительной 
лицензии; 

– 1 договор на использование полезной 
модели предоставлением неисключительной 
лицензи

– овор на  п -
ленного  с пред тавлением неисклю-
чительной лицензии; 

– говор о передаче исключительных 
имущественных прав на объект авторского 
права; 

– 1 овор на использование программы 
для ЭВМ с предоставлением исключительной 
лицен

– 1 оговор франшизы, с предоставлением 
неисключительной лицензии; 

– 1 оговор о неисключительной ли нзии 
на объ торского пра  

– 3 договоров об у упке прав, из них  на 
товарны знаки – 37, на ный обра-
зец – 2; 

Зарегистрировано зменений ее 
зарегистрированным лицензионным договорам. 

 
Лицензионные договора заключал
–  кыргызскими физическими и 

иностранными юридическими партнерами о 
предоставлении неи ельной и 
на использование полезной модели – 1;  

– между кыргызскими и иностранными
юридическими партнерами о предоставлении
неисключительной лицензии на использование
товарного знака – 2;  

– между иностранными юридическими
партнерами о предоставлении исключительной
лицензии на использование товарного знака – 5; 

– между иностранными юридическими и
кыргызскими юридическими партнерами о
предоставлении исключительной лицензии на
использование товарного знака – 1; 

 
 
 

V. Регистрация лицензионных  
договоров 

 

х договоров: 
ие товарных 

 
и; 

 6 дог  испол оварн

с 
и; 

 1 дог использование ромыш
образца ос

1 до

 дог
 

зии; 
 д

 д це
ект ав ва

9 ст
е  промышлен  

 7 и по ран

ись: 
между

сключит лицензи
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– үксүз
лицензия берүү жө ргыз юридикалы

 ЭЭМ үчүн программага өзгөчөл
нүндө кы к

өнөктөрдүн ортосунда – 1 келишим; 

уу-
га өз

сунда 

– автордук укук объектисине өзгөчө
мүлктүк укуктарды берүү жөнүндө кыргыз
юридикалык өнөктөрдүн ортосунда – 1 кели-
шим; 

– автордук укук объектисин пайдалан
гөчөлүксүз лицензия берүү жөнүндө кыр-

гыз юридикалык өнөктөштөрдүн орто –
1; 

өзгөч

е

– өнөр жай үлгүсүн пайдаланууга 
өлүксүз лицензия берүү жөнүндө кыргыз 

юридикалык өнөктөштөрдүн ортосунда – 1; 
– өзгөчөлүксүз лицензия берүү менен

брендди пайдаланууга кыргыз жеке жана ч т
өлкөлүк

 29 келишим товардык белгилерге укук-
тард

 юридикалык өнөктөштөрдүн орто-
сунда франшиза келишими – 1. 

 
Укуктарды ыйгарып берүү жөнүндө 39 

келишимдин ичинен: 
–
ы ыйгарып берүү жөнүндө чет өлкөлүк

жактардын ортосунда түзүлдү; 

з жан
– 1 келишим товардык белгилерге укук-

тарды ыйгарып берүү жөнүндө кыргы а
чет ө

ык белгилерге укук-
тард

дү; 
 3 келишим товардык белгилерге укук-

тард ке
жакт ы

лүк юридикалык жактардын ор-
тосу

лкөлүк юридикалык жактардын ортосун-
да түзүлдү; 

– 4 келишим товард
ы ыйгарып берүү жөнүндө кыргыз юри-

дикалык жактардын ортосунда түзүл
–
ы ыйгарып берүү жөнүндө кыргыз же
ард н ортосунда түзүлдү; 
– 1 келишим өнөр жай үлгүсүнө укуктар-

ды ыйгарып берүү жөнүндө чет өлкөлүк жеке
жана чет өлкө

нда түзүлдү; 
– 1 келишим өнөр жай үлгүсүнө укуктар-

ды ыйгарып берүү жөнүндө кыргыз жеке жана
кыргыз юридикалык жактардын ортосунда
түзүл

ул-
дашу

– м ими 
партнерами о пред неисключитель-
ной цензии на использование товарных зна-
ков –

 
лице

а
х прав на объект авторского права – 

1; 

 о предоставлении неисключитель-
ной 

жду кыргызскими юридическими 
парт

р
ами на использование бренда с предос-

тавл

договоров об уступке прав: 

у иностранными 
юрид

 прав на товарный 
знак

договора об уступке прав на товарные 
знак

 3 договора об уступке прав на товарный 
знак че-
ским

з
им ли-

цами

зским юридическими ли-
цами

авто

 кафе, бары, рестораны – 93; 
 радио – 7; 
 театр – 2. 

дү. 
Автордук жана чектеш укуктарды

пайдалануу укугуна 121 лицензиялык мак
у катталды, анын ичинен: 
– теле көрсөтүү – 9; 
– түнкү клуб – 9; 
– дүкөндөр – 1; 
– кафе, барлар, ресторандар – 93; 
– радио берүүлөр – 7;  
– театр – 2. 
 
 
 

ежду иностранными юридическ
оставлении 

ли
 4; 
– между кыргызскими юридическими 

партнерами о предоставлении исключительной
нзии на программу для ЭВМ – 1; 
– между кыргызскими юридическими 

партнер ми о передаче исключительных иму-
щественны

– между кыргызскими юридическими 
партнерами

лицензии на использование объекта автор-
ского права – 1; 

– ме
нерами о предоставлении неисключитель-

ной лицензии на использование промышленно-
го образца – 1; 

– договор франшизы между кыргызским 
физическим и иностранным ю идическим 
партнер

ением неисключительной лицензии – 1. 
 
Из 39 
– 29 договоров об уступке прав на товар-

ные знаки заключено межд
ическими лицами; 
– 1 договор об уступке

 заключен между кыргызским и иностран-
ным юридическими лицами; 

– 4 
и заключено между кыргызскими юридиче-

скими лицами; 
–

 заключено между кыргызскими физи
и лицами; 
– 1 договор об уступке прав на промыш-

ленный образец аключен между иностранным 
физическим и иностранным юридическ

; 
– 1 договор об уступке прав на промыш-

ленный образец заключен между кыргызским 
физическим и кыргы

. 
Зарегистрировано 121 лицензионное со-

глашение на право использования объектов 
рского и смежных прав, из них: 
– телевидение – 9; 
– ночной клуб – 9; 
– магазин – 1; 
–
–
–
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Катталган лицензиялык келишим-
дердин аймактар боюнча бөлүштүрүлүшү
5.1-диаграммада чагылдырылды. 
 

рамма 5.1 

 мак
лицен

 

Распределение зарегистрированных ли-
цензионных договоров по регионам отраже-
но в диаграмме 5.1. 
 

 
5.1-диаграмма 
Диаг

 
улдашуулардын саны 
зионных соглашений 

Лицензиялык
Количество 

0
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1 2 3 4

 

сть 
б лал-А я область 

-Кульская

 негизде
мүлк карууга ыйгарым 
укук үү жөнүндө 35 кели-
шим

 
 
 
 

 

 
1 – Бишкек ш. / г. Бишкек 
2 – Чүй облусу / Чуйская обла
3 – Жалал-Абад о лусу / Джа бадска
4 – Ысык-Көл облусу / Иссык

 
 

амааттык

 область 

Ошондой эле ж
түк укуктарды баш
тарды өткөрүп бер
 түзүлдү. 

 
 

Также заключен договор о передаче пол-
номочий на управление имущественными пра-
вами на коллективной основе – 35. 
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VI. Интеллектуалдык менч к  
укуктарын ишке ашыруу 

 

и

Сот тажрыйбасы жана Апелляция-
ык кеңеш 

2011-жылы Кыргыз Республикасынын
Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кыз-
маты Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунда, экономикалык иштер 
ондор аралык соттордо, ошондой
юрисдикциядагы соттордун ар түрдүү ин-
станцияларында катышты. Интеллектуалдык
менчик жаатындагы 22 талаш-тартыштар
боюнча Кыргыз Республикасынын сотторун-
да Кыргыз Республикасынын Интеллектуал-
дык менчик мамлекеттик кызматынын кы-
зыкчылыктарын өкүлдөө ишке ашырылды.  

 
Соттук отурумдарда Кыргызпатен-

ттин катышуусу 6.1-таблицада чагылды-
рылды. 
 

Судебная практика и Апелляционный 
совет 

В 2011 году Государствен
теллектуальной собственности
Республики принимала участие в рассмотре-

 суде Кыргызской Рес-
х судах по экономиче-

ским делам, а также в различных инстанциях
судов общей юрисдикции. Было осуществлено 
представительство интересов Государственной 
службы интеллектуальной собственности Кыр-
гызской Республики в судах Кыргызской Рес-
публики по 22 спорам в области интеллекту-
альной собственности. 

 
Участие Кыргызпатента в судебных за-

седаниях отражено в таблице 6.1. 

 
6.1-таблица 
Таблица 6.1 

 
 

Чечимдер чыгарылды 
Вынесено решений 

VI. Осуществление прав  
интеллектуальной собственности 

 

л
ная  служба ин-

 Кыргызской 

боюнча рай- ниях дел в Верховном
 эле жалпы публики, межрайонны

 

Доо арыздарынын түрлөрү 
Виды исковых заявлений 

Берилди
Подано 

канааттан-
дырылды  
удовлет- 
ворено 

баш тар-
тылды 
отказано 

датта-
нылат 
обжалу-
ется 

карап чы-
гуусуз кал-
тырылды 
оставлено 
без рас-

смотрения 
1 2 3 4 5 6 

Пайдаланылбагандык себеби 
боюнча товардык
коргоону мөөнөт
токтотуу жөнүнд
О досрочном пре
охраны товарног
ричине неиспользования 

2 1 1 - 

 белгини  
үнөн мурда  
ө 4 
кращении  
о знака по  

п
Мамлекеттик органдын  
норм

а эксперттөөнүн 
чечимдери) 
Об отмене ненормативного  
акта государственного органа 
(Решения Апелляционного
совета и решения экспертизы) 
 

5 - 2 3 - 

ативдик эмес актысын  
жокко чыгаруу жөнүндө  
(Апелляциялык кеңештин  
чечимдери жан
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1 2 3 6 4 5 
Авторду
укуктар объектилерин  
пайдалану

т менен  
лице

 

х

1

к укук жана чектеш 

у укугуна  
Кыргызпатен

нзиялык келишим түзүүгө 
аргасыз кылуу жөнүндө 
О принуждении заключить  
лицензионное соглашение с  
Кыргызпатентом на право  
использования объектов  
авторского права и  
смежны  прав 

2  - - - 

Автордук сый акыны төлөтүү 
жөнүндө 
О взыскании авторского  
вознаграждения 

11 4 - 1 3 

Бардыгы: 
Всего: 22 7 3 5 3 

 
 
Ошондой эле Кыргызпатенттин кызмат-

ерлери адистер катарында интеллектуалдык к
менчик объектилерине укуктарды коргоо
жөнүндө доо арыздары боюнча 11 соттук оту-
румдарга катышты.  

 
Апелляциялык кеңеш 

 
 Интеллектуал

ды аты н-
даг (мын  

Кыргыз Республикасынын
к менчик мамлекеттик кызм

-
нын алды

ы Апелляциялык кеңеш дан ары –
Апелляциялык кеңеш) “Патент Мыйзамы”
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “То-
вардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар-
лар чыгарылг  жерлердин ата штары

касынын Мыйза-
р жөнүндө” Кыргыз
а, “Селекциялы

ан лы
жөнүндө” Кыргыз Республи
мына, “Фирмалык аталышта
Республикасынын Мыйзамын к
жетишкендиктер жөнүндө” Кыргыз Республи-

 Кыргыз Республи-
имдерине ылайы

касынын Мыйзамына жана
касынын эл аралык келиш к
түзүлгөн. Апелляциялык кеңеш өнөр жай мен-

 селекциялык жетиш-
өнүн чечимдерине

лгилер боюнча арыз-
ы карап чыгуу бо-

телет.  
жылдардагыдай эле, 2011-жылы

ерин жана селек-
уктук коргоого

ыштардын негизги
н айланасынд

чиги объектилери жана
кендиктер боюнча эксперттө
байланышкан товардык бе
дарды жана каршылыктард
юнча баштапкы орган болуп эсеп

Өткөн 
өнөр жай менчиги объектил
циялык жетишкендиктерди ук
байланышкан талаш-тарт
бөлүгү товардык белгилерди а
болду.  

 
 
Также сотрудники Кыргызпатента при-

няли участие в 11 судебных з
качестве специалистов по исковы
ям о защите прав на объекты ин
ной собственности. 

 
вет 

 
Ап ый при -
й те ьно

и  ики  
елляционный совет н в с  

с Патентным законом Кыргызской
ки, Законом Кыргызской Респуб
варных знак , знаках служивани  на-
именованиях мест происхождения товаров», 
Законом Кыргызской Республики «О фир-
менных наименованиях», Законом Кыргыз-
ской Респуб ки «О селекционных достиже-
ниях» и международными договорами Кыр-
гызской Республики. Апелляционный совет 
является первичным органом по рассмотре-
нию заявлений по товарным знакам и возра-
жений, связанных с решениями экспертизы 
по объектам промышленной собственности и 
селекционных достижений. 

Как и в прошлые годы, в 2011 году ос-
новная част , связанных с правовой 
охраной объектов промышленной собствен-
ности и селекционных достижений происхо-
дила вокруг товарных знаков.  

 
 

 

аседаниях в 
м заявлени-
теллектуаль-

Апелляционный со

елляционн
службе ин
Кыргызской

совет 
ллектуал
Республ
) созда

 Государст
й собствен-
 (далее –
оответствии

 Республи-
лики «О то-

венно
ност
Ап

ах об я и

ли

ь споров
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Өнөр жай нчиги объектилер н жа-
ндиктердин түр-

ы келип түшкөн кар-
а арыздардын бөлүш-
 көрүнүшү, өнөр жай

а селекциялы

 ме ини
на селекциялык жетишке
лөрү боюнча 2011-жыл
шылыктардын жан
түрүлүшүнүн жалпы
менчиги объектилеринин жан к
жетишкендиктердин түрлөрү боюн  кар-

здардын елля-
каралып чыгуус

ча
Апшылыктардын жана ары

циялык кеңеш тарабынан у
6.2-таблицада көрсөтүлдү. 
 

Общая ртина распределения сту-
плений возражений и заявлений в 2011 
году по видам объектов промышленной 
собственности и селекционных достиже-
ний; рассмотрение Апелляционным сове-
том возражений и заявлений по видам 
объектов промышленн  собственн и и 
селекционных достиж ий показа ы в 
таблице 6.2. 
 

                 6.2-таблица 
Таблица 6.2 

 
 менчиги объектилерин  жана  

ердин рлөрү 
ромышленной собственности 

и ных достижений

Келип түшк   
ршылыктардын 

саны 
Количество
поступивш   
возражений 

Каралып чыккан  
каршылыктардын 

саны 
Количество
ссмотренн   
возражений 

 ка  по

ой
ен

ост
н

Өнөр жай ин
 түселекциялык жетишкендикт

Вид объектов п
 селекцион  

өн
ка

   
их

  
ых ра

Ойлоп табуулар 
И

  
зобретения 2 2 

Товардык белгилер 
Товарные знаки  

 
6 

 
6 

Фирмалык аталыштар 
Фирменные наименования 1 

 
1 

 

Бардыгы: 
Всего:  

 
9 

 
9 

 
 

-

р

2 п  -
-

 6.3-таблицада ар түрдүү өнөр жай менчиги
объектилери боюнча каршылыктардын Апелля
циялык кеңеш тарабынан каралып чыгуулардын
жыйынтыктары келтирилди, ала га ылайык
2011-жылы каралып чыккан каршылыктардын
56 %ы канааттандырылды.  

011-жылы А елляциялык кеңеш тара
бынан каралып чыгуулардын жыйынтыкта
ры 6.3-таблицада келтирилди. 

 

В таблице 6.3 приведены результаты 
рассмотрения Апелляционным советом воз-
ражений по различным объектам промыш-
ленной собственности, согласно которым 
56 % рассмотренных в 2011 году возражений 
были удовлетворены.  

Результаты рассмотрения возражений 
Апелляционным советом в 2011 году пока-
заны в таблице 6.3. 

 
6.3- таблица 
Таблица 6.3 

 
Объектилердин түрлөрү боюнча 

По видам объектов 
Каршылыктарды/арыздарды 

карап чыгуунун  
жыйынтыктары 

Результаты рассмотрения  
возражения / заявления 

Бардыгы 
Всего 

ОТ 
ИЗ 

ФА 
ФН 

ТБ 
T3 

Канааттандырылды 
Уд

5 - 
овлетворено  

1 4 

Канааттандырылган жок 
Не удовлетворено 

4 2 - 2 

Бардыгы: 
Всего

9 
: 

2 1 6 
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VII. Маалымат технологияларын  
жана системаларын өздөштүрүү 

 
Патенттик маалыматтардын санынын

үзгүлтүксүз өсүшү, Кыргызпатенттин алдына
мамлекеттик эксперттөө процесстерин жаңы 
маалыматтык технологияларды пайдалануу,
кагазсыз технологияга өтүү жана маалыматты
сактоо менен камсыз кылуу милдеттерин коюу-
да.  

Кыргызпатентте бөлүнгөн канал аркылуу
Интернет боюнча иш жүргүзүлүүдө, ага 2 кор-
пус кошулган. Бул эксперттердин ИМБДУ,
ЕПВ, ЕАПВ Эл аралык бюролорунун, Роспа-
тен
до
э
кандуу ка баруу-
суна мүмкүндүк берди. Кыргызпатенттин Web-
сайтында мекеме жөнүндө жалпы маалымат, 
инт нчик жаатындагы норма-
тив за чагылдырылган. 

и объектилери боюнча
Кы алымат базаларында маа-
лым ылууда.  

 ведомствонун
ишмердүүлүгүн  ишмердүүлүктү 
авт рууга өткөрүү боюнча жаңы-
анд  жигердүү улантты. Төмөндөгү ба-
ытт

у
ууда;  

 товардык белгилер боюнча компью-
тердик программаны жана маалымат базасын
жакшыртуу боюнча иштер жүргүзүлдү;  

  
жана ин сүз мыкты и
үчүн би еги бардык беш 48
по заманбап 48
пор штырылды;  

үндөгү колдонуу лар-
ды төөнүн бирдиктүү серверин
өздөштүрүү боюнча иш жүргүзүлдү;  
 
 
 
 

 

ажную технологию и хранения 
информации. 

В Кыргызпатенте ведется работа по Ин-
тернет через выделенн
подключены 2 корпуса. Это поз
пертам вести работу по полноценному обес-

ацион с-
 дан го 

бюро , ЕПВ, ЕАПВ, Роспатента и др. 
з ентных в Web-

тента ая 
и о ведомстве, нормативно-
правовая база в области интеллектуальной 
собственности. 

Продолжается накопление  
в база ных Кыргызпатента о объектам 
промышленной собственности.  

В 11 году Кыргызпатен продолжил 
активн  работу по модерниза  деятель-
ности домства, в том числе переходу к 
автоматизации деятельности. Наиболее зна-
чите

проведена работа по совершенст-
вованию компьютерной програ
данных по товарным знакам; 

• заменены все пять 48-портовых свитч-
ха более 
современн итч-хабы для 
бесперебойной и ей работы локальной 
с  Интернета ведомства; 

• проведена работа по внедрению 
единого сервера у та посещения ользо-
вателями сети Интернет; 
 
 
 
 
 

VII. Внедрение информационных  
технологий и систем 

 
Непрерывное увеличение количества па-

тентной информации, ставит перед Кыргыз-
патентом задачу обеспечения процесса госу-
дарственной экспертизы с использованием 
новых информационных технологий, перехо-
да на безбум

ый канал, к которому 
волило экс-

печению информ ного поиска для эк
пертизы по базам

 ВОИС
ных Международно

арубежных пат едомств. На 
сайте Кыргызпа представлена общ
нформация 

 информации
х дан  п

 20
у

т  
иию ц

 ве по 

ттин жана башка чет өлкөлүк патенттик ве-
мстволордун маалымат базалары боюнча

ксперттөө үчүн маалыматтык издөөнү толук 
мсыз кылуу боюнча иш алып 

еллектуалдык ме
дик-укуктук ба
Өнөр жай менчиг

ргызпатенттин ма
аттарды жыйноо улант
2011-жылы Кыргызпатент

, анын ичинде
оматташ
ырууну

ты
л
г льные шаги были осуществлены в сле-

дующих направлениях: 
• проведены работы по периодическому 

резервному копированию всех баз данных по 
объектам интеллектуальной собственности и 
запись их на DVD носители; 

• установлена, настроена и успешно 
сопровождается программа «CoSIS» по 
международным авторским сборам; 

• 

ар боюнча кыйла маанилүү кадамдар ишке
ашты: 

• интеллектуалдык менчик объектилери
боюнча бардык маалымат базаларын мезгилдүү 
резервдик көчүрмөлөө жана аларды DVD 
сактагычтарына жаздыруу боюнча иштер
жүргүзүлдү;  

• эл аралык автордук жыйымдар боюнча
«CoSIS» программасы орнот луп, жөнгө 
салы ып жана ийгиликтүү коштолн

• ммы и базы 

бов в первом подъезде на 
ые 48-портовые св

лучш
ети и

че  п

• ведомствонун локалдык
тернеттин үзгүлтүк

түйүнүнүн
 иштеш

ринчи кире беришт
рттуу свитч-хабдар кыйла 
т матуу свитч-хабдар менен ал
• интернет түйүн чу

н келүүсүн эсеп
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• программалык камсыз кылуу бөлүш-
түрүлд малар
Windows 7 – 30 даана, кеңсе программалары MS 
Office 2010 – 30 да

ү, анын ичинде операциялык систе

ана, 200 колдонуучуга Traffic
Inspector, 150 лицензияга Symantec антивирусу,
сервердик операциялык системалар – 5 лицен-
зия, MS SQL 2010 маалымат базасынын прог-
раммасы – 5 лицензия, MS Visio жана Visual
Studio 2010 бирден лицензия, Abby Fine Reader
текстти окуу боюнча программалар – 10 даана
жана

е  

серверлер
кошу

 Abby Lingvо электрондук сөздүктөр – 5 
даана жана аттары жазылбаган 10 лицензиядан 
2 пакет;  

• сервердик бөлмөдө сервердик шкаф,
CISCO маршруттагычы жана коммутатору, 4
«IBM» блэйд-с рверлери жана бир шасси
орнотулду;  

• ADSL технологиясы боюнча «Кыргыз-
телеком» ААК менен түзүлгөн келишимге
ылайык Интернет өздөштүрүлдү. Бул жогорку
ылдамдыктагы Интернет-каналга эксперттөө 
башкармалыгы жана жаңы блэйд-

лду;  
• Мурда алынган төмөнкү лицензиялык

программалар орнотулду: 
– операциялык системалар Windows 7 – 30 

даана; 
– кеңселик программалар MS Office 2010 –

30 даана; 
– Symantec антивирусу  
– Traffic Inspector – кардардык бөлүк. 

м
а

г и
дуулар

түйү  

минде
жабдуу а 

 

• пе-
чение, в ча  системы 
Windows 7 – 30 шт., офисные программы MS 
Offic

 Photoshop CS5 по одной 
лице

з о

лючены управление экспер-
тизы

ограммы: 

 клиентская часть. 

по установке 

ера», все 
обор

о специальное 
прог

е ет н а ре

 

• Компьютерлердин бардыгында Интер-
нет аркылуу операциялык системалар, кеңселик 
программалар активдештирилди;   

• операциялык систе аларды жана
сервердик прогр ммаларды, атап айтканда
«блэйд-серверге» MS SQL 2008 маалымат
базалары боюнча про рамманы к ргизүү 
боюнча иштер жүргүзүлдү, бардык жаб

нгө туташтырылды, операциялык система-
лар Интернет аркылуу ийгиликтүү актив-
дештирилди. Ошондой эле он-лайн режи

лардын мониторингин жан обочолон-
туп кошууну ишке ашырууга мүмкүнчүлүк 
берүүчү IBM серверлери үчүн атайын
программалык камсыз кылуу орнотулду;  
 

 
 
 
 
 
 

 распределено программное обес
стности операционные

e 2010 – 30 шт., Traffic Inspector на 200 
пользователей, антивирус Symantec на 150 
лицензий, серверные операционные системы 
– 5 лицензий, программы базы данных MS 
SQL 2010 – 5 лицензий, MS Visio и Visual 
Studio 2010 по одной лицензии, Corel Draw 
X5 и Adobe

нзии,  программы по распознаванию 
текста Abby Fine Reader – 10 шт. и 
электронные словари Abby Lingvo – 5 шт. и 2 
пакета из 10 неименных лицензий; 

• установлены в серверный кабинет 
серверный шкаф, CISCO маршрутизатор и 
коммутатор, 4 блэйд сервера «IBM» и одно 
шасси; 

• внедрен Интернет согласно договору 
с ОАО «Кыргы телеком» п  технологии 
ADSL. К данному высокоскоростному Интер-
нет-каналу подк

 и новые блэйд-серверы; 
• установлены следующие ранее 

приобретенные лицензионные пр
– операционные системы Windows 7 – 30 

шт.; 
– офисные программы MS Office 2010 – 

30 шт.; 
– антивирус Symantec 
– Traffic Inspector –
• активированы операционные системы  

и офисные программы на всех компьютерах  
через Интернет; 

• произведена работа 
серверных операционных систем и серверных 
программ, в частности программа по базам 
данных MS SQL 2008 на «блэйд-серв

удование подключено к сети, операци-
онные системы успешно активированы через 
Интернет. Также установлен

раммное обеспечения для серверов IBM, 
которо да  возмож ость в он-л йн жиме 
совершать мониторинг оборудования и 
удаленное подключение; 
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• Блэйд-сервердин “миздеринин” биринде 
жаңы лицензиялык «Traffic Inspector» орно-
тулду жана ишке киргизилди. Бул программа
интернеттин бардык колдонуучуларынын
келүүсүнүн мониторингин жүргүзүүгө жана 
кеңири отчетторду түзүүгө мүмкүндүк берет,
программанын кардардык бөлүктөрү 120 
компьютерде орнотулду;  

• Төмөндөгүлөр боюнча маалымат
базалары иштелип чыкты жана пайдаланууга
берилди: 

– автордук укук; 
– салттуу билимдер; 

P а
залары боюнча материалдар даяр-

далд

 данных 
EAP .

 

 

 

 

 
 
 

 

– автордук сый акыларды жыйноонун
эсеби боюнча; 

• EAPATIS жана CIS ATENT эл ралык
маалымат ба

ы жана жөнөтүлдү.  
 
 

 
 

• установлен и запущен новый 
лицензионный «Traffic Inspector» на одном из 
“лезвий" блэйд-сервера. Данная программа 
позволяет проводить мониторинг посещений 
всех пользователей Интернета и составлять 
подробные отчеты. Клиентские части 
программы установлены на 120 компьютерах; 

• разработаны и сданы в эксплуатацию  
базы данных по: 

– авторскому праву; 
– традиционным знаниям; 
– по учету сборов авторских гонораров; 
• подготовлены и отправлены материа-

лы по международным базам
ATIS и CISPATENT  
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VIII. Илимди жана чыгармачылык 
ишмердүүлүктү өбөлгөлөө 

 
Кыргызп ент жа  Интеллектуалдыат на к

менчиктин мамлекеттик фондусу (ИММФ  жыл
сайын Кыргызстандагы илимий жана чыгарма-
чыл ишмердүүлүктү алга ылдыруу жан

)

ж а
өбөлгөлөө үчүн финансылык жана башка жар-
дамд

лыктарды тапшыруу 
 ичинде Кыргызпатен

арды көрсөтөт. 
 
Сый
Отчеттук мезгил т

тараб ыргызстандын ойлоп
табу

чулук жана чыгармачылы

ынан сунушталган К
учулары жана чыгармачыл ишмерлери

ойлоп табуу к
ишм

дын жыйынтыктары
оюнча бул кадыр-барктуу эл аралык сый-
ыктар ойлоп табуучу, техникалык илимдердин
кандидаты, И. Раззаков атындагы Кыргыз тех-
икалык университетинин автоматика жан

ердүүлүктөгү көрүнүктүү жетишкендик-
тери үчүн ИМБДУнун Алтын медалдары менен
сыйланышты. 2010-жыл
б
л

н а
робототехника кафедрасынын доценти Вла-
имир Даровских жана Кыргыз Республи-
асынын эл артисти, кыргыз элинин «Манас»,
Семетей» жана «Сейтек» эпосторуну

д
к
« н
айтуучусу Уркаш Мамбеталиевге ыйгарылды.  

Жаштардын илимий жана техникалык
чыгармачылыгын өнүктүргөндүгү үчүн
МБДУнун атайын сыйлыгына «Алтын Түйүн»
еспубликалык балдар инженердик-техникалы
И
Р к
академиясы (РБИТА) татыктуу болду. 

Ойлоп табуучулукка жана патент ишине
ошкон салымы үчүн В. И. Блинников атын-
агы ЕАПУнун Алтын медалы менен медицин
к
д а
илимдеринин кандидаты, ЕАПУнун патент-
еринин ээси, И. Ахунбаев атындагы Кыргыз
амлекеттик медициналык академиясынын
адимки жана топографиялык анатомия кафед-
асынын башчысы Алмаз Өмүрбаев жан

т
м
к
р а
химия илимдеринин кандидаты, ЕАПУнун
атенттеринин ээси, “Илимий-техникалык бор-
ор” КФнун директору Болот Асанов сыйлан-
ы.  

Кыргыз Республикасынын Президентинин
Чыгармачылыктагы жана ойлоп табуучулук-
агы жетишкендиктери үчүн” сыйлыгы меди-
ина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз
еспубликасынын УИАнын корреспондент-
үчөсү Сабырбек Джумабековго жана акын,
ыргыз Республикасынын маданиятына эмге

п
б
д

“
т
ц
Р
м
К к
иңирген ишмер Маркабай Ааматовго ыйга-
ылды.  

 

 ул ов и

др

науч

д 
 

Кырг
 гы

едалями ВОИС за 
выдающиеся достижения в изобретательской 
и творческой деятельности. По итогам 2010 
года этой престижной международной 
награды удостоены изобретатель, кандидат 
технических наук, доцент кафедры авто-
матики и робототехники Кыргызского 
технического университета имени И. Раз-
закова Владимир Даровских и сказитель 
кыргызских народных эпосов «Манас», 
«Семетей» и «Сейтек», народный артист 
Кыргызской Республики Уркаш Мамбета-
лиев.  

Специальной награды ВОИС за 
развитие научного и технического творчества 
молодежи удостоен коллектив Респуб-
ликанской детской инженерно-технической 
академии (РДИТА) «Алтын Түйүн».  

Золотой медалью ЕАПО им. В. И. Блин-
никова за вклад в изобретательское и па-
тентное дело был награжден Алмаз Омур-
баев, кандидат медицинских наук, обла-
датель патентов ЕАПО, заведующий кафед-
рой нормальной и топографической анато-
мии Кыргызской государственной меди-
цинской академии им. И. Ахунбаева и Болот 
Асанов, кандидат химических наук, обла-
датель патентов ЕАПО, директор ОФ «Науч-
но-технический центр». 

Премии Президента Кыргызской Рес-
публики «За достижения в творчестве и 
изобретательстве» удостоены Сабырбек Джу-
мабеков, доктор медицинских наук, профес-
сор, член-корреспондент НАН Кыргызской 
Республики и Маркабай Ааматов – поэт, 
заслуженный деятель культуры Кыргызской 
Республики.  

 
 
 

VIII. Стим ир ание наук   
и творческой деятельности 

Кыргызпатент и Государственный фонд 
интеллектуальной собственности (ГФИС) 
ежегодно оказывают финансовую и угую 
помощь для продвижения и стимулирования  

ной и творческой деятельности в 
Кыргызстане.  

 
Вручение премий и награ
За отчетный период представленные
ызпатентом кандидатуры изобретателей 

и творческих деятелей Кыр зстана 
награждены Золотыми м

с
р
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Сыйлыктар 2011-жылдын 26-апрел
н майрамдалуучу – Интелле

инде
жыл сайы ктуалдык
менчиктин Бүткүл дүйнөлүк жана Улуттук
күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарада
тапшырылды.  

Отчеттук мезгил ичинде чыгармачылык
ишмердүүлүккө өбөлгө түзүү максаттарында
Кыргызпатенттин бир жолу берилүүчү стипен-
дияларын ыйгаруу үчүн Кыргыз Республика-
сынын мыкты ойлоп табуучуларын, авторлорду
жана табуу боюнч ЖОЖдордун студенттерин а
иште

ч
д

р жүргүзүлдү. ИМ Мамфондунун
Башкармалыгынын чечими менен авторлорго,
ойлоп табуу уларга жана башка өтүнмө
берүүчүлөргө материалдык жар ам көрсөтүлдү:

• 8 авторго китептерин чыгаруу үчүн фи-
нансылык жардам көрсөтүлдү; 

• 2 ойлоп табуучуга түзүлүштөрдү даяр-
доо үчүн; 

• И. Ахунбаев атындагы КММА илимий-
практикалык конференция өткөрүүгө;  

• «Рахат» бий ансамблине жана Кыргыз
Республикасынын эмгек сиңирген артисти
А. Чикеевге юбилейлик концертин өткөрүүгө;  

• авторлорго жана ойлоп табуучуларга
бир жолу берилүүчү 11 стипендия тапшырыл-
ды;  

• республиканын ЖОЖдорунун мыкты
студенттерине жана окуунун отличниктерине
бир жолу берилүүчү 10 стипендия берилди; 

• Кыргызпатенттин финансылык колдо-
осу а  стында 2009-жылдан бери Кыргыз Респуб-
ликасынын 7 жаш авторлорунун чакан адабий
чыгармаларын басып чыгаруу долбоору колдо-
ого алынып келет. 2011-жылдын май айында 7
жаш авторлордун чыгармалары жарык көрдү.  

Ойлоп табуучулардын жана рациона-
лизаторлордун ишмердүүлүгүн активдештирүү
максаттарында 2011-жылы “Кыргыз Республи-
касынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу”
ардак наамын ыйгаруу жөнүндө сунуш кир-
гизүү үчүн документтерди карап чыгуу боюнча
комиссиянын жыйналышы өткөрүлдү. “Кыргыз
Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуу-
чусу” ардак наамын ыйгарууга Жумабеков С. А.
жана Бекбоева Р. С. талапкерликтери көрсөтүл-
дү. Ойлоп табуучулукка жана патент ишине
кошкон салымы үчүн В. И. Блинников атын-
дагы ЕАПУнун Алтын медалын ыйгарууга
Мехова Е. Е. жана Усупбаев А. Ч., ойлоп табуу-
чулук жаатындагы Интеллектуалдык менчик-
тин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ)
Алтын медалын ыйгарууга Осмонов Ы. Дж.,
Балт аев М. К. талапкерликтери көрсөтүлдү.  

Наг ном 
мероприя -
ника – Всемирного и Национального дня 
инте

 
ентов вузов Кыргызской Рес-

публики для присуждения единовременной 
стип ием Прав-
лени

ви

 10 

ли выдвинуты Осмонов Ы. Дж., 
Балт аев М. К. 

аб

рады вручены на торжествен
тии по случаю ежегодного празд

ллектуальной собственности – 26 апреля 
2011 года. 

За отчетный период в целях стимулиро-
вания творческой деятельности проведена 
работа по выявлению лучших изобретателей, 
авторов и студ

ендии Кыргызпатента. Решен
я Госфонда ИС оказана материальная 

помощь авторам, изобретателям и другим 
зая телям:  

• выделена финансовая поддержка 8 
авторам на издание книг; 

• 2 изобретателям на изготовление 
приспособлений; 

• КГМА им. И. Ахунбаева на проведе-
ние научно-практической конференции; 

• ансамблю танца «Рахат» и  заслужен-
ному артисту Кыргызской Республики А. Чи-
кееву на проведение юбилейного концерта; 

• авторам и изобретателям присуждены 
11 единовременных стипендий; 

• лучшим студентам и отличникам 
учебы ВУЗов республики присуждены
единовременных стипендий; 

• при финансовой поддержке  Кыргыз-
патента с 2009 года поддерживается проект 
малых литературных произведений 7 моло-
дых авторов Кыргызской Республики. В мае 
2011 года вышли в свет произведения 7 мо-
лодых авторов.  

С целью активизации деятельности 
изобретателей и рационализаторов в 2011 
году проведено заседание комиссии по 
рассмотрению документов для представле-
ния о присвоении почетного звания “Заслу-
женный изобретатель Кыргызской Республи-
ки”. На присвоение почетного звания «Зас-
луженный изобретатель Кыргызской Рес-
публ иики» был  выдвинуты кандидатуры Жу-
мабекова С. А. и Бекбоевой Р. С. На присуж- 
дение Золотой медали ЕАПО им. В. И. Блин-
никова «За вклад в изобретательское и 
патентное дело» выдвинуты Мехова Е. Е. и 
Усупбаев А. Ч., на присуждение Золотой ме-
дали Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС) в области изобре-
тательства бы

аб
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ИММФ тарабынан КМШнын катышуучу
мамлекеттеринин гуманитардык кызматташуу-
сунун мамлекеттер аралык фондусунун Кат-
чылыгына талапкерлердин кере үү доку-
менттери КМШ

кт
 өлкөлөрүнүн материалдык

жана материалдык эмес маданий мурастарын
сактоо жана жайылтуу жаатында жаш адистер
үчүн “Саамалыктар шериктештиги” эл аралык
сыйлыгын изденип алууга жөнөтүлдү.   

2011-жылдын 20-октябрынан 23-октяб-
рына чейин Киев шаарында (Украина) “Саама-
лыктар ериктештиги сыйлыгын тапшыру ш ” у
аземи болду. Чокотаева Д. А. “Өркүндөтүү жана
жайылт у” номинац ясынд  саам лыктар
шериктештиги эл аралык сыйлыгынын ээси

у и а а

болуп калды, Кыргызпатент тарабынан башка
номинацияларга сунушталган Өскөнбаева Э.
жана

шты.  

 

 Талканов Э. бул сынактын дипломанттары
болуп калы

 
Долбоорлорду финансылоо 
Чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо

жана өбөлгөлөө максаттарында ИМ Мамфонду-
сунун Башкармалыгы тарабынан жалпы сумма-
сы 1190739 сом өлчөмүндө финансылык жар-
дам көрсөтүү жөнүндө чечим чыгарылды.  

2011-жылы Интеллектуалдык менчиктин
мамлекеттик фондусу тарабынан “Дүйнө
элдеринин жомоктору” аттуу узак мөөнөттүү
долбоор иштелип чыкты жана даярдалды. 

Мектеп жашына чейинки жана мектеп
жашындагы балдар үчүн гана эмес, ошондой
эле ата-энелер, башталгыч класстардын
мугалимдери, бала бакчалардын тарбиячылары
үчүн арналган “Кыргыз эл жомоктору” аттуу
китеп басылып чыкты. Китептин алгачкы
нуска ен лдларын адистештирилг  ба ар үй-
интернаттарына белекке берүү пландашты-
рылууда. Долбор боюнча кийинки китептерди
жыл сайын чыгарып туруу колго алынууда.  

“Байчечекей” балдар журналынын редак-
циясы менен биргеликте мектеп жашына чейин-
ки жана мектеп жашындагы балдар үчүн
“Байчечекей балдарга” аттуу дагы бир китеп
даярдалды.  

Китептер балдарды тарбиялоодо билим
берүү-кызыктыруу жаатында зор мааниге ээ. 

“Кыргыз эл жомоктору” жана “Байчечекей
балдарга” аттуу эки китептин бетачары 2011-
жылдын 16 жана 22-декабрында болуп өттү.
Бетачарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү-
нүн, министрликтердин жана ведомстволордун
өкүлдөрү, ошондой эле Эл аралык уюмдардын –
БУУ, ЮНИСЕФ, ЮСАИД Өнүктүрүү прог-

ГФИС направил в Секретариат 
Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества (МФГС) государств-участ-
ников СНГ соответствующие документы 
соискателей

 

 на соискание международной 
прем

 в номинации «Просвещение 
и по

нта, Осконбаева Э. 
и Талкано

и 
 

 

, ЮСАИД, фонда Ага-Хана, 
фонд  Сороса, Японского агентства между-

ии «Содружество дебютов» для 
молодых специалистов в области сохранения 
и популяризации материального и немате-
риального культурного наследия стран СНГ. 

С 20-23 октября 2011 г. в г. Киев (Укра-
ина) состоялось вручение премий «Содру-
жество дебютов». Чокотаева Д. А. стала об-
ладателем Международной премии содру-
жества дебютов

пуляризация», другие номинанты, пред-
ставленные от Кыргызпате

в Э. стали дипломантами этого 
конкурса.  

 
Финансирование проектов 
В целях поддержки и стимулирования 

творческой деятельности Правлением Гос-
фонда ИС вынесено решение об оказани
финансовой помощи на общую сумму  
1190739 сомов  

За 2011 год Государственным фондом 
интеллектуальной собственности разработан 
и подготовлен долгосрочный проект “Сказки 
народов мира”. 

Издана книга “Кыргыз эл жомоктору”, 
предназначенная не только для детей до-
школьного и школьного возраста, но и для  
родителей, учителей младших классов, вос-
питателей детских садов. Первые экземпляры 
книг планируется передать в дар специа-
лизированным детским домам-интернатам. 
Следующие книги по проекту планируется 
издавать ежегодно. 

Совместно с редакцией детского жур-
нала “Байчечекей” подготовлена одна книга 
для детей дошкольного и школьного возраста 
“Байчечекей балдарга”.  

Книги имеют большое познавательно-
развлекательное значение в воспитании де-
тей.  

Презентация двух книг “Кыргыз эл 
жомоктору” и “Байчечекей балдарга” про-
ведена 16 и 22 декабря 2011 года. В нем 
участвовали представители Правительства 
Кыргызской Республики, министерств и ве-
домств, а также представители междуна-
родных организаций – Программы развития 
ООН ЮНИСЕФ, 

а
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рамм

л
к р

аларынын, Ага-Хан фондунун, Сорос фон-
дунун, эл аралык кызматташтык боюнча Япо-
ниянын агенттигинин (JIСA) жана башка уюм-
дардын өкү дөрү катышты. Меймандар үчүн ки-
тептердин жана итептерге ка ата иллюст-
рациялардын көргөзмөлөрү уюштурулду.  

Жаш авторлордун кезектеги “Саамалык –
9” жыйнагын басып чыгаруу үчүн республи-
канын бардык аймактарынан 54 жаш авторлор-
дун чыгармалары чогултулуп, иштелип чыгып,
басмага берилди.  

 
Сынактарды жана көргөзмөлөрдү

өткөрүү 
Балдардын илимий-техникалык чыгарма-

чылыгын өнүктүрүү жана окуучулардын жана
жаштардын изилдөөчүлүк жана ойлоп табуу-
чулук ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүгө жардам
берүү, ошондой эле замандын актуалдуу со-
циалдык-экономикалык көйгөйлөрүн түшүнүү-
гө ж иш жүзүндө
чечү

ал-
дык 

ана аларды бул көйгөйлөрдү 
үгө катышууга тартуу максаттарында 1999-

жылдан бери ИММФ биздин өлкөнүн мектеп-
тен тышкаркы балдар мекемелери менен бирге-
ликте иш-чараларды жүргүзүп келет.  

Кыргыз Республикасынын Интеллекту
менчик мамлекеттик кызматынын жана

Кыргыз Респ ликасыны  Билим берүү жануб н а
илим министрлигинин “Техникалык чыгарма-
чылыктын “Биз XXI кылымдын интеллектуал-
дары

ке у

” аттуу Республикалык жыл сайынкы сы-
нагын өткөрүү жөнүндө” 1999-жылдын 12-май-
ындагы биргелеш н токтомун н негизинде
Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык
менчик мамлекеттик кызматына караштуу
ИММФ жана «Алтын Түйүн» РБИТАсы жыл
сайын балдардын жана ө пүрүмдө дүс р н
техникалык чыгармачылыгынын “Биз XXI
кылымдын интеллектуалдары” аттуу сынагын
өткөрөт.  

2011-жылдын 26-майында Т. Сатылганов
атындагы Улуттук филармониянын чоң залын-
да «Алтын Түйүн» РБИТАнын 50 жылдыгын а
арналган юбилейлик иш-чара болуп, анда
куттуктоо сөзү менен Кыргыз Республика-
сыны

к-
стан

н Президенти Р. И. Отунбаева чыгып сүй-
лөдү. Ошондой эле Россиянын жана Каза

дын көрүнүктүү окумуштуулары, ЖОЖ-
дордун окутуучулары жана башкалар чыгып
сүйлөштү. 25-майдан 28-майга чейин «Алтын
Түйүн» РБИТА менен биргеликте И. Раззаков
атындагы КТУнун базасында “Биз XXI
кылымдын интеллектуалдары” аттуу эл аралык
форум уюштурулду жана өткөрүлдү, ага биздин

наро  СA

д  

я

х к практическому участию в 
решении этих проблем с 1999 года ГФИС 
пров я с детски-
ми 

р  ж л
ности Кыргызской Респуб-

лики

 “Мы Интеллек-
туал

армонии им. Т. Сатыл-
гано

ыргызской Респуб-
лики

етатели, преподаватели вузов и др. 25-
28 м

. д

дного сотрудничества (JI ) и другие. 
Для гостей была организована выставка книг 
и иллюстраций к книгам.  

Для из ания очередного сборника 
молодых авторов “Саамалык – 9” собраны и 
обработаны произведени  54 молодых 
авторов со всех регионов республики и 
переданы для издания. 

 
Проведение конкурсов и выставок 
В целях развития научно-технического 

творчества детей и содействия развитию 
исследовательской и изобретательской дея-
тельности учащихся и молодежи, а также 
приобщению подрастающего поколения к 
пониманию актуальных социально-эконо-
мических проблем современности и прив-
лечения и

одит совместные мероприяти
внешкольными учреждениями нашей 

страны.  
На основании совместного постанов-

ления Госуда ственной слу бы инте лекту-
альной собствен

 и Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики “О проведении 
ежегодного Республиканского конкурса 
технического творчества

ы XXI века” от 12 мая 1999 года, ГФИС 
при Государственной службе интеллектуаль-
ной собственности Кыргызской Республики 
и РДИТА «Алтын Түйүн» ежегодно проводят 
конкурс детского и юношеского техничес-
кого творчества “Мы интеллектуалы XXI 
века”. 

26 мая 2011 года в большом зале 
Национальной фил

ва состоялись юбилейные мероприятия, 
посвященные 50-летию РДИТА «Алтын 
Түйүн», где с поздравительной речью 
выступила Президент К

 Отунбаева Р. И. Также выступили 
видные ученые России и Кыргызстана, 
изобр

ая совместно с РДИТА «Алтын Түйүн» 
организован и проведен Международный 
форум «Мы интеллектуалы XXI века», на 
базе КТУ им И. Раззакова, г е участвовали 
свыше 180 человек по 7 номинациям, не 
только учащиеся и студенты всех регионов 
нашей республики, но и студенты и 
учащиеся Талдыкурганской области, г.г. Ал-
маты и Костанай Республики Казахстан. В 
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республикабыздын бардык аймактарынын окуу-
чулары жана студенттери гана эмес, ошондой
эле Казакстан Республикасынын Талдыкурган
облусунун, Алматы жана Костанай шаарла-
рынын сту енттери жана оку чулары – 7 но-
минация боюнча 180ден ашуун адам каты

д у  
шты.

Жый

дардын сметасына ылайы

ынтыгында инновациялык техникалык че-
чими жана долбоорлорду теориялык корго-
гондугу үчүн 57 жеңүүчүгө I, II, III даражадагы
дипломдор тапшырылды. Сынак жөнүндө Жо-
бого жана чыгым к
сынактын чыгымдары 304340 сомду түздү. 

 с
Раззаков атындагы КМТУнун Корея

маал

Жогоруда көрсөтүлгөн ынактын алка-
гында И. 

ымат борборунда 27-майда “Биз XXI
кылымдын интеллектуалдары” сынагынын ка-
тышуучулары үчүн ИМ Мамфондуна караштуу
Инновациялар жана технологиялар борбору эл
аралык маалымат базалары аркылуу патенттик,
илимий-изилдөө маалыматтарына жана техно-
логиялык билимдерге кирүүгө үйрөтүү боюнча
тренинг өткөрдү. Ошондой эле ушул күнү
Ойлоп табуучулук маселелерин чечүүнүн
теориясы (ОТМЧТ) боюнча мастер-класс
өткөрүлдү. 

Кыргыз Республикасынын Жаш сүрөт-
чүлөр бирикмеси менен биргеликте төмөндө-
гүдөй бир катар иш-чаралар уюштурулуп,
өткөрүлдү: 

– Эмен багындагы С. А. Чуйков атындагы
Арт-борбордо өткөрүлгөн Кыргыз Республика-
сынын жаш сүрөтчүлөрүнүн көргөзмө-сынагы.
Көргөзмө-сынакка 75тен ашуун сүрөтчүлөр
катышып  аларга керамика, тери, живопись,
графика, скулптура жа рлары боюн а 178 иш
көрсөтүлдү. Сынактын жыйынтыгы боюнча 15
жаш с өтчүгө Кыргызпате тин I, II, III
даражадагы дипломдору, ошондой эле
шыктандыруучу сыйлыктар тапшырылды.  

– Кы

,
н ч

үр нт

ргыз Республикасынын жаш сүрөт-
чүлө

т

рүнүн көргөзмөсү жана Ноорузду майрам-
доого арналган «Кыргыз эл жомоктору» ките-
бинин иллюстрацияларынын көргөзмөсү өткө-
рүлдү;  

– Ин еллектуалдык менчиктин Улуттук
жана Бүткүл дүйнөлүк күнүн майрамдоого
арналган жаш сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү
уюштуру ду.  

2011-жылдын декабрь айында Кыргыз
Республикасынын жаштары арасында «Арт-
Кыргызстан» деген аталыштагы азыркы
искусствонун сынагы уюштурулду жана өткө-
рүлдү. Сынактын максаты жаш таланттардын
чыгармачылыгын өнүктүрүүгө өбөлгө түзүү,

л

 

учены дипломы I, 
II, III е с,

ре информации КТУ 
им. . Раззакова для участников конкурса 
«Мы тр 
инно

ыргызской Республики, которая 
прох

, 
к ез

ые сказки», посвященная праздно-
вани

н

 

и р

итоге за инновационное техническое ре-
шение и теоретическую защиту проектов 57 
победителям конкурса вр

 степ ней. Расходы на конкур  согласно 
Положению о конкурсе и смете расходов, 
составили 304340 сомов. 

В рамках вышеуказанного конкурса 27 
мая в Корейском цент

И
 интеллектуалы XXI века» Цен
ваций и технологий при Госфонде ИС 

провел тренинг по обучению доступу к 
патентной, научно-исследовательской ин-
формации и технологическим знаниям через 
международные базы данных. Также в этот 
день был проведен мастер-класс по Теории 
Решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Совместно с Объединением молодых 
художников Кыргызской Республики, 
организован и проведен ряд мероприятий:  

– выставка-конкурс молодых худож-
ников К

одила в Арт-центре им. С. А. Чуйкова в 
Дубовом парке. В выставке-конкурсе 
приняли участие свыше 75 художников, 
посетителям представлены свыше 178 работ 
по жанрам: керамика, кожа живопись, 
графика, с ульптура. По р ультатам 
конкурса 15 молодым художникам вручены 
дипломы Кыргызпатента I, II, III степеней, 
денежные премии, а также поощрительные 
призы. 

– проведена выставка работ молодых 
художников Кыргызской Республики и 
выставка иллюстраций к книге «Кыргызские 
народн

ю Нооруз; 
– организована выставка молодых 

художников, посвященная празднованию На-
ционального и Всемир ого Дня интел-
лектуальной собственности. 

В декабре месяце 2011 года был 
организован и проведен конкурс совре-
менного искусства среди молодежи Кыр-
гызской Республики «Арт-Кыргызстан». 
Целью конкурса является стимулирование и 
поддержка творческого развития молодых 
талантов, популяризация различных видов и 
направлений современного искусства, 
укрепление разносторонних профессио-
нальных, партнерских и культурных связей 
между молодежным  о ганизациями и 
учебными заведениями. На конкурс пос-
тупило свыше 120 работ по 7 номинациям. 
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азыркы искусствонун ар кандай түрлөрүн жана
багыттарын жайылтуу, жаштар уюмдары менен
окуу жайлардын ортосундагы ар тараптуу
кесипкөйлүк, өнөктөштүк жана маданий бай-
ланыштарды чыңдоо болуп саналат. Сынакка 7
номинация боюнча 120дан ашуун иштер келип
түштү. Сынактын жыйынтыгы боюнча 23 каты-
шуучу Кыргызпатенттин грамоталары жана
I, II, III даражадагы дипломдору, акчалай сый-
лыктары менен сыйланышты.  

«Алтын Түйүн» РБИТАнын тарбияла-
нуучусу К. Нурмамбетованын (8 жаш) “Мен
жаш  ап турган дүйнө” деген аталыштагы жеке
көргөзмөсү даярдалды жана өткөрүлдү, анда
анын 35тен ашуун эмгектери коюлду. ИММФ
көргөзмөнүн авторуна чыгармачылык ийгилик-
терди каалоо менен баалуу белек тапшырды.   

 
Балдардын жана өспүрүмдөрдүн или-

мий-техникалык жана көркөм чыгарма-
чылыгынын ийримдерин уюштурууга жана
өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү 

Окуучулар арасынан кыйла шыктуу жаш-
тарды табуу максаттарында жан  балдардын,
өспүрүмдөр

а
дүн жана студенттердин илимий-

техникалык жана көркөм чыгармачылык
ийримдерин өнүктүрүү максаттарында ИММФ,
Кыргы  Рес убликасынын Билим берүү жанз п а
илим министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрү,
“Алтын Түйүн” РБИТАсы, “Балажан” Респуб-
ликалык окуу-усулдук борбору, “Сейтек”
Балдардын жана жаштардын улуттук борбору,
балдар чыгармачылыгынын облустук жана
райондук борборлору менен кызматташуунун
ар түрдүү формаларын жүргүзүп келет.  

2011-жылы “Алтын Түйүн” РБИТАсы
тарабынан “Кыргыз Республикасында жаш-
тардын илим й-техникалык ыгармачыл гын
жана инновациялык ишмердүүлүктү өнүктү

и ч ы
рүү

көйгөйлөрү жана жолдору” деген темадагы
тегерек үстөл өткөрүлдү. Ага Кыргыз Рес-
публикасынын бардык аймактарынын мектеп-
тен тышкаркы мекемелеринин педагогдору
катышты.  

Р а
лык академиясынын, “Балажан”

Эсте я

Бишкек шаарындагы № 117-балдар меке-
месинин Мүмкүнчүлүгү чектелген 180 баласы,
«Алтын Түйүн» еспубликалык б лдар инже-
нердик-техника

тикалык тарби  берүүнүн республикалык
окуу-усулдук борборунун тарбиялануучулары
үчүн Балдард коргоо күнүнө карат майрам
уюштурулду жана өткөрүлдү. “Асфальттагы
мыкты сүрөт”, “Ырлардын мыкты окуучусу”
ж. б. сынактар уюштурулуп, активдүү каты-

ы  а 

а

РДИТА «Алтын 
Түйү

и

ной 
моло

чно о 
и 

студ

ия к ы

д о ва

оведен круглый стол на тему: 
«Про

 

е
ольных учреждений со всех  

регионов е  

тями детского 
учре

., а
 п

По результатам конкурс  23 участника 
награждены грамотами и дипломами Кыр-
гызпатента I, II, III степеней, денежными 
премиями. 

Подготовлена и проведена персональная 
выставка воспитанницы 

н» Нурмамбетовой К. (8 лет) под 
названием «Мир, в котором я живу», где 
были выставлены свыше 35 работ. ГФИС 
автору выставки преподнес  ценный подарок 
с пожеланием ей творческих успехов. 

 
Оказание содействия в организац и и 

развитии кружков научно-технического и 
художественного творчества детей и 
подростков 

В целях выявления наиболее одарен
дежи среди учащихся и в целях развития 

кружков нау -техническог и художест-
венного творчества детей, подростков 

ентов, ГФИС постоянно поддерживает 
различные формы сотрудничества со струк-
турными подразделениями Министерства 
образован  и нау и К ргызской Респуб-
лики, с РДИТА “Алтын Түйүн”, с Респуб-
ликанским учебно-методическим центром 
(РУМЦЭВ) “Балажан”, с Национальным 
центром етей и юн шест  “Сейтек”, 
областными и районными центрами детского 
творчества. 

В 2011 году с РДИТА «Алтын Түйүн» 
был пр

блемы и пути развития научно-
технического творчества молодежи и 
инновационной деятельности в Кыргызской 
Республик ». В нем приняли участие 
педагоги внешк

 Кыргызской Р спублики. 
Ко дню защиты детей организован и 

проведен праздник для 180 детей с 
ограниченными возможнос

ждения № 117 г. Бишкек и воспитан-
ников Республиканской детской инженерно-
технической академии «Алтын Түйүн», Рес-
публиканского учебно-методического центра 
эстетического воспитания (РУМЦЭВ) «Бала-
жан». Были организованы конкурсы «Луч-
ший рисунок на асфальте», «Лучший чтец 
стихов» и т. д ктивным участникам вруче-
ны подарки и ризы.  

 
 
 
 

 52



 

шуучуларга белектер жана сыйлыктар
тапшырылды.  

 
Технологиялар жана инновациялар

борбору боюнча 
2010-жылы ИМБДУнун колдоосу астында

технологияларды өткөрүп берүүдө жана өздөш-
түрүүдө мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү кам-
сыз кылууга, илим менен өндүрүштүн ортосун-
дагы маалымат алмашууну иш

 

ке ашырууга ба-
гытт

-
борд  кызматкерлери Борбор тарабынан
бери

алган Технологиялар жана инновациялар
борбору түзүлгөн. Азыркы мезгилде Борбор
тарабынан эл аралык издөө системалары аркы-
луу патенттик маалыматты издөө боюнча оку-
туу жана практикалык иштер жүргүзүлүүдө.  

Азыркы учурда бардык зарыл болгон ма-
териалдык-техникалык база даярдалды, Бор

ун
лүүчү консультациялар жана башка кызмат

көрсөтүүлөр чөйрөсүндө валифика ияны жо-
горулатуу боюнча окуулардан өтүштү.  

2011-жыл ичинде Бор

к ц

бор тарабынан
төмөндөгүдөй иштер жүргүзүлдү: 

– патенттик, илимий-изилдөө маалыматта-
рын жана технологиялык билимдерди ашууга
окутуу боюнча 1 он ашу н тренингдер
өткөрүлүп, аларда 400гө жакын ЖОЖдордун,
изилдөө борборлорунун өкүлдөрү, ишкерлер,
патенттик ишенимдүү өкүлдөр окушту;  

– ЖМКнын, бизнестин, илимий коомдош-
туктардын жана өкмөттүк эмес уюмдардын
өкүлдөрү үчүн «Патенттик маалымат – эконо-
миканын кыймылдаткычы катарында» деген
темада пресс-сессия өткөрүлдү; 

– маалымат базаларын түзүү макс

0д у

 

атында
жана н

ртууга, ошондой эле интеллектуал-
дык 

 интеллектуалдык менчик бою ча аймак-
тык семинарларды өткөрүүнү даярдоо үчүн
Кыргыз Республикасынын 459 айыл өкмөт-
төрүнүн жетекчилерине ошол аймакта жашаган
ойлоп табуучулар жана чыгармачыл ишмерлер
жөнүндө маалыматтар даярдалды жана жөнө-
түлдү; 

– Технологияларды ташууга жана инвес-
торлорду та

ресурстарды рынокко чыгарууга көмөк
көрсөтүү үчүн Кыргыз Республикасынын илим
сыйымдуу маалымат базаларын түзүүгө
маалымат топтоо ишке ашырылды; 

– «Кыргыз Республикасынын ойлоп 
табуулары» маалымат топтомдорун толуктоо 
боюнча иштер улантылууда, «Жаңы дүйнөлүк 
ойлоп табуулар» аттуу жаңы рубрика ачылып, 
ага үзгүлтүксүз түрдө жаңы маалымат 
жайгаштырылып турат.  

По Центру ехнологий и инноваций 
В 2010 году при поддержке ВОИС был 

создан Центр поддержки технологий и инно-
ваций, напр

т

авленный на обеспечение госу-
дарс

н
 

а данный момент вся необходимая ма-
тери

ре и
 и других услуг, предоставляе-

мых 

с
 

бщества и неправительственных 
орга

–  о
а н

изобретателях 

и целью а

туальной 
собс

щ сб л

 

твенно-частного партнерства в передаче 
и внедре ии технологий, осуществление 
информационного обмена между наукой и 
производством. В настоящее время Центром 
проводятся обучение и практические занятия 
по поиску патентной информации по между-
народным поисковым системам. 

Н
ально-техническая база подготовлена, 

сотрудники Центра прошли обучение по 
повышению квалификации в сфе  оказан я  
консультаций

Центром. 
За 2011 год Центром была проделана 

следующая работа: 
– проведено более 10 тренингов по обу-

чению доступа к патентной, научно-
исследовательской информации и техноло-
гическим знаниям, на которых обучались 
около 400 представителей ВУЗов, исследова-
тельских центров, предпринимателей, па-
тентных поверенных; 

– проведена пресс-се сия на тему: «Па-
тентная информация – как двигатель эконо-
мики» для представителей СМИ, бизнеса, 
научного соо

низаций; 
 подготовлено и отправлено рук води-

телям 459 иль ых өкмөтов Кыргызской 
Республики информация об и 
творческих деятелях, проживающих на дан-
ной территори , с создания б зы дан-
ных и для подготовки проведения регио-
нальных семинаров по интеллек

твенности; 
– осу ествлен ор информации д я 

составления базы данных наукоемких 
технологий Кыргызской Республики, для 
содействия трансферу технологий и привле-
чению инвесторов, а также продвижению на 
рынок интеллектуальных ресурсов; 

– продолжается работа по дополнению  
банка данных «Изобретения КР», открыта 
новая рубрика «Новые мировые изоб-
ретения», куда систематически размещается 
новая информация. 
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IX. П енттик-ма ыматт к ат ал ы
ишмердүүлүк  

жана маалыматтык тейлөө   

еллектуалдык менчик сис-
тема

 
Өлкөдө инт
сын толук кандуу иштетүүнү камсыз кы-

луучу Кыргызпатенттин ведомствого караш-
туу структураларынын бири болуп патенттик,
илимий-техникалык жана ченемдик-укуктук
документациянын жана дүйнөнүн ар түрдүү 
тилдериндеги адабияттардын эң кеңири жана
толук түркүмүн берүүчү Мамлекеттик патент-
тик-техникалык китепкана (МПТК) эсептелет. 

Китепкананын фонду жыл сайын
жаңыланып, толукталып турат, 2010-жылы 
4622

у

алдык
менч т л

к програм-
мала

у

иктүү 
басм

,

анын маалы-
мат 

 

 

К о
ф
с
в
(  
п технической 
и нор
р м

г  
с
4  
д  библиотеки в настоящее 
время

библиотеки по информа-
ционн  
с н о с  
п
а
к
в   
о ических выставок, вы-
полне
д  
о
п
п 57 темподборок литературы по 
запрос

р
л

59 нуска ар кандай адабияттар жана до-
кументация алынды. Азыркы учурда китепка-
нанын фондусу 16934990 н сканы түзөт.  

Интеллектуалдык менчикти маалымат-
тык тейлөө боюнча китепкананын бөлүм-
дөрүнүн иштери КРнын Интеллекту

ик мамлеке тик кызматынын п андарына
ылайык, ошондой эле мамлекетти

рды жана жылдын артыкчылыгын ишке 
ашыруу максаттарында түзүлгөн. Жыл ичинде
80 темалык көргөзмөлөр юштурулду, 20306 
маалымкаттар жана консультациялар атка-
рылды, 345 патенттик издөөлөр жүргүзүлдү, 
орус жана кыргыз тилдеринде жергил

а сөз материалдары боюнча 9 жалпы маа-
лыматтар түзүлдү  адистердин сурамдары бо-
юнча адабияттардын 957 темадагы талдап чо-
гултуусу аткарылды.  

2011-жыл ичинде китепкан
ресурстарынан жана кызмат көрсө-

түүлөрүнөн 37570 окурман пайдаланды. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 IX. Патентно-информационная  
деятельность и информационное  

обслуживание 
 

Одной из подведомственных структур 
ыргызпатента, беспечивающей полноценное 
ункционирование системы интеллектуальной 
обственности в стране является Государст-
енная патентно-техническая библиотека 
ГПТБ), предоставляющая самый широкий и
олный спектр патентной, научно-

мативно-правовой документации и лите-
атуры на разных языках ира. 

Каждый од фонд библиотеки  обновляет-
я и пополняется, в 2010 году было получено 
62259 экземпляра различной литературы и
окументации. Фонд

 составляет 16934990 экземпляров. 
Работа отделов 
ому обслуживанию интеллектуальной

обствен ости стр ила ь в соответствии с
ланами Государственной службы интеллекту-
льной собственности Кыргызской Республи-
и, а также в помощь реализации государст-
енных программ и приоритетов года. За год
рганизовано 80 темат

но 20306 справок и консультаций, прове-
ено 345 патентных поисков, составлено 9
бзорных информаций по материалам местной 
ечати на русском и на кыргызском языках, 
одготовлено 9

ам специалистов. 
В течение 2011 года информационными 

есурсами и услугами библиотеки пользова-
ось 37570 читателей. 
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Анын ичинде: 
В том числе: 

к/№
 
№ 
п/п 

Отде ия 
Бардыгы
Всего 

ЧОИ 
МСП 

ЖОЖ
ВУЗы 

лекеттик 
мекемелер 

 Тейлөө бөлүмдөрү 
лы обслуживан

дор Мам

Госучреждения 
1 Мамлекеттик патенттик 

фонду (МПФ) 
Государственного 
патентного фонда (ГПФ) 

2750 440 2255 30 

2 Ченемдик-техникалык 
документация (ЧТД) 
Нормативно-технической 
документации (НТД) 

4527 2185 1000 1342 

3 хникалык  1236Илимий-те
адабият (НТА) 
Научно-технической 
литературы (НТЛ) 

18053  16588 229 

4 Электрондук маалымат 
(ЭМ) 
Электронной информации 
(ЭИ) 

1921 - 1921 - 

5 Филиал 10319 192 10000 127 
 Бардыгы: 

Итого: 
37570 4053 33764 1728 

 
 

 

-

-

Жыл ичинде окурмандардын сурамдары
оюнча 1064946 нуска адабияттар жана
окументациялар берилди.  

Бишкек шаарындагы улуттук компьютер-
ик гимназиянын окуучулары, Ош, Өзгөн, 
очкор-Ата, Майлуу-Суу шаарларынын, Ат-
ашы айылынын студенттери, окутуучулары
ана колледждеринин китепканачылары үчүн 
нтеллектуалдык менчик жөнүндө билимдерди
айылтуу боюнча иш-чаралар өткөрүлдү. 2011-
ылы китепкананын ишмердүүлүгү жөнүндө 
курмандардын кыйла толук маалыматтуулугун
рттыруу максатында МПТКнын сайты
алыбына келтирилди.  

 
 
 
 

 

ры и документации. 
Проведены мероприятия по распростра-

нению знаний об интеллектуальной собст-
венности для школьников национальной 
компьютерной гимназии г. Бишкек, для сту-
дентов, преподавателей и библиотекарей 
колледжей г. Ош, г. Узген, г. Кочкор-Ата, 
г. Майлуу-Суу, с. Ат-Баши. В 2011 году был 
возобновлен сайт ГПТБ с целью наиболее 
полного информирования читателей о дея-
тельности библиотеки. На сайте регулярно 
размещается информация о новостях, новых 
поступлениях, выставках и др. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Китепкананын маалыматтык ресурс-
тарынан жана кызмат көрсөтүүлөрүнөн 42
ЖОЖдордун жана 18 ИИИлердин жана илимий
борборлордун студенттери, окутуучулары жана
ойлоп табуучу – окумуштуулары, 260 ишкана
лардын ичинен чакан жана орто ишканалардын
(ЧОИ) адистери, 12 министрликтердин жана
ведомстволордун кызматкерлери пайдала
нышты.  

б
д

д
К
Б
ж
и
ж
ж
о
а
к

Информационными ресурсами и услу-
гами библиотеки пользовались студенты, 
преподаватели и изобретатели – ученые из 42 
ВУЗов и 18 НИИ и научных центров,
специалисты МСП из 260 предприятий. 
служащие из 12 министерств и ведомств. 

По запросам читателей за год выдано 
1064946 экз. литерату
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Абоненттерди патенттик-
өө 

 
оненттердин басымдуу көпчүлүгү 

Кыргыз Республикасынын аймагында колдону-
лу жа зилдөө
жүргүзүүн КМС Р.15-011-96га 
ылайык о дүрүштүк максат-
тарда пат е ашыры-
ша Уш да эң 
болгон кы (уюмдарда жана 
ишканала рсөтүүлөр 
жок болг ъектисин ЭПК,
ТКЭК, маалым
издөөгө к о боюнча консульта-
циялар эс луп 2011-жылы 
4100 конс .  

Отче нотехно
менен трансфертехнология аларды класс
сификаци
кызыгуус

Абон тарабынан патенттик 
дөөлөрдү  процессинде дүй
өлкөлөрүн  документтеринин
лиографиялык теринин өзгөчөлүктөрү 
ана ИМБДУнун коддору боюнча 7212 факто-
рафиялык маалымкаттар берилди.  

өл

.  

т  

 у
 жана азык-түлүк 

прод туларын эксперттөө, ошондой эле чакан
жана орто бизнестер арасында – айыл чарба
прод туларынын, тигүү өндүрүшүнүн, куру-

Па ационное  
об онентов 

одав е больши нтов
осуществляют патентные  

ной, й или производственной 
целей, согласно действующему на террито-
рии Кыргызской Республики КМС Р.15-011-
96. «Порядок проведения патентных иссле-

ий». и с этим, сам обходи-
мой услугой в ГПФ (в отсутствии патентных 
служб в организациях и на предприятиях) 
являлись консультации по классифицирова-

объе иска на информационно-
поисковых языках МПК, МКТУ, МКПО, а 
также методике проведения патентных ис-
следований. Всего за 2011 г. было проведено
4100 консу й. 

За отчетный период оживился интерес 
читателей к вопросам нанотехнологий и 
трансфертехнологий и их классифицирова-

В про я абонентами па-
 ис ваний было но 7212 

фактографических справок по особенностям 
библиографических элементов патентных 
документов стран мира и кодам ВОИС. 

 
е пособия по 

стандартизации, метрологии, сертификации и 
управлению качеством, промышленные ката-
логи  автомобильный транспорт, обору-
дование и экспертизу пищевых продуктов, 

 
маалыматтык тейл

Аб

п ткан “Патенттик и
үн тартиби” 

лөрдү 

куу, илимий же өн
енттик изилдөөлөрдү ишк

т. уга байланыштуу МПФ
змат көрсөтүү болуп 

зарыл 

рда патенттик кызмат кө
он учурда) издөө об
ӨҮЭК тилдеринде 
лассификацияло

аттык-

ептелген. Бардыгы бо
ультациялар берилди
ттук мезгил ичинде на

 жана 
логия

-
ялоо маселелерине окурмандардын
у жанданды.  
енттер изил-
жүргүзүү

ттик
нөнүн 
 биб-үн патен

 элемент

тентно-информ
служивание аб

 
П ляюще нство абоне

 исследования для
учеб научно

дован В связ ой не

нию кта по

льтаци

ния.  
цессе проведени
следотентных выда

ж
г

В 2011 году выполнено 345 патентных 
поисков по различным разделам МПК. Для 
поиска было использовано программное 
обеспечение «Мимоза», «ФИПС». 

Оперативности в выполнении тематиче-
ских запросов и проведении патентных поис-
ков способствовал доступ читателей к ресур-
сам 60 патентных ведомств мира по Интер-
нет. 

 
Информационное обслуживание нор-

мативно-технической документацией 
(НТД) 

В 2011 году было обслужено 4527 
абонента, из которых 2185 – представители 
МСП из различных отраслей реального 
сектора экономики, 2342 – студенты, пре-
подаватели, госслужащие. Им было выдано
181080 экз. литературы по различной 
тематике. Особенно большим спросом среди 
студ  пользовались учебныентов

 на

2011-жылы ЭПКнын ар түрдүү б үмдөрү 
боюнча 345 патенттик издөөлөр аткарылды.
Издөө үчүн «Мимоза», «ФИПС» программалык
камсыздоолор пайдаланылды.  

Тематикалык сурамдарды аткарууну жана
патенттик издөөлөрдү жүргүзүүнү ыкчамдатуу-
да дүйнөнүн 60 патенттик ведомствосунун ре-
сурстарына окурмандардын Интернет боюнча
кирүү мүмкүнчүлүгүнө өбөлгө түзүлдү

 
Нормативдик-техникалык документа-

ция (НТД) менен маалыма тык тейлөө
 
2011-жылы 4527 абонент тейленди, анын

ичинен 2185 – экономиканын иштеп жаткан
секторлорунун ар кандай тармактарынан
ЧОИнин өкүлдөрү, 2342 – студенттер, окутуу-
чулар, мамлекеттик кызматкерлер. Аларга ар
кандай тематика боюнча 181080 нуска 
адабияттар берилди. Студенттердин арасында
өзгөчө суроо-талаптар менен стандартташты-
руу, метрология, сертификаттоо жана сапатты
башкаруу, автомобилдик наага, жабдууларга
өнөр жай каталогдору 

ук
 
ук

а 
сред представителей малого и среднего 
бизнеса – по приоритетным направлениям 

и 
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луш өнөр жа ттары
боюнча окуу ку .  

Микро сактагычтард н 520 баракка 27
доку ди

 27
т ү

а ж

 Санэпидем-
көзө

,
он-Ата шаарларындагы

Ысы

луш өнөр 
жайл

тыруу
жана жайылтуу үчүн ИТДны тандоодо
студ

гөзмө 
такталар уюштурулду жана 12 тематикалык
көрг

а д

   

сельхозпро тва, 
строительно

тсканировано и распечатано с 
микр

т бизнес

Алайского РЦ ГСЭН, 
Джу

л

 запросам читателей было выполнено 
37 

 

х стендов, а также проведено 12 тема-
тических выставок. 

обс
хнической литературой 

ы л

йынын артыкчылыктуу багы
ралдары пайдаланылды

а
мент сканерлен  жана көчүрмөлөндү, 

ошондой эле бизнес структуралардын өкүлдөрү 
үчүн  документ санариптештирилди. Ар кан-
дай татаалдык агы 1532 жазуу ж зүндөгү жана 
2404 оозеки түрдө маалымкаттар аткарылды,
1940 консультациялар жүргүзүлдү. Мисалы,
«Алекс Стюарт» ЖЧКсы үчүн 2011-жылдын
ГОСТторун көрсөтүү жана Маалыматтык издөө 
аппараты (МИА) менен 421 документти
өзгөртүүлөрдү жана оңдоолорду киргизүү 
менен с лыштырып текшерүү өнүндө жазуу 
жүзүндөгү маалымкат кыска мөөнөт ичинде
аткарылды. Бишкек шаарынын Санэпидем-
көзөмөл департаменти, Жайыл

мөл райондук борбору (МСЭК РБ), Нарын
Санэпидстанциясы (СЭС), Баткен МСЭК РБ,
Карасуу СЭСи, Алай МСЭК РБ  Жумгал МСЭК
РБ, Балыкчы жана Чолп

к-Көл СЭСи, Кемин МСЭК РБ, «Электро-
техник» ААКнын жана башкалар үчүн тамак-
аш өнөр жайы боюнча чоң маалымкаттар
берилди.   

Окурмандардын сурамдары боюнча
машина куруу, жеңил, тамак-аш, куру

ары боюнча 37 тематикалык издөөлөр 
аткарылды.  

Номерлөө каталогуна 2460 жана ИТДга
4183 өзгөртүүлөр киргизилди.  

Бөлүм «ИРБИС» ӨӨИнин жардамы менен 
өзүнүн ГОСТтун МБсын түзүүнү улантууда.
Бүгүнкү күндө ал 3500 библиографиялык
жазууларды түзөт.  

Жаңы келип түшкөн фондду тааныш
 
енттерге жана чакан жана орто бизнестин

өкүлдөрүнө жардам берүү үчүн 11 көр

өзмө өткөрүлдү.  
 

Илимий-техник лык а абият менен
маалыматтык тейлөө 

 
2011-жылы 42 тематикалык адабияттар

көргөзмөсү уюштурулду жана жаңы келип
түшкөн китептердин (жаңы басылмаларды алуу 
мүмкүнчүлүгүнө жараша) көргөзмөсү дайыма 
иштеп турду. 7257 консультациялар жана 80 
тематикалык адабияттарды тандоо иштери ат-
карылды. 

 
 

дукции, швейного производс
й промышленности. 

О
оносителей 27 документов на 520 

страниц, также оцифровано 27 документов 
для предс авителей -структур. Выпол-
нено 1532 письменные справки различной 
сложности и 2404 устных, проведено 1940
консультаций. Например, письменная справ-
ка о сверке 421 документа с указателем 
ГОСТов 2011 г. и с СПА, внесением измене-
ний и поправок в них была выполнена для 
ОсОО «Алекс Стюарт» в кратчайшие строки. 
Большие справки по пищевой промыш-
ленности для Департамента санэпидемнад-
зора г. Бишкек, Жайылского РЦГСЭН, На-
рынского СЭС, Баткенского РЦ ГСЭН, 
Карасуйского СЭС, 

мгальского РЦ ГСЭН, Иссык-Кульского 
СЭС г. Ба ыкчи и г. Чолпон-Аты, Кемин-
ского ГЦ ГСЭН, ОАО «Электротехник» и т. д. 

По
тематических поисков по машино-

строению, легкой, пищевой, строительной 
промышленности.  

Внесено 2460 изменений в нуме-
рационный каталог  и 4183 в НТД.  

Отдел продолжает создавать собствен-
ную БД ГОСТов с помощью ППП «ИРБИС». 
На сегодняшний день она составляет 3500
библиографических записей. 

Для оказания помощи студентам и 
представителям МиСБ в подборе НТД, для 
ознакомления и пропаганды фонда новых 
поступлений было организовано 11 выста-
вочны

 
Информационное луживание на-

учно-те
 
За 2011 год организовано 42 тематиче-

ские в ставки литературы и регу ярно дей-
ствовала выставка новых поступлений (по 
мере приобретения новых изданий). Выпол-
нено 7257 консультаций и 80 тематических 
подборок литературы. 
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Отчеттук мезгил ичинде секторлор тара-
бынан 12200 абонент тейленди. Окурмандар-
дын 

, 

н а

и
- 3

ролду ойнойт. Окурмандардын
мезг га

 кыйла маанилүү булагы бо-
луп 

 эми китептерди
берү

 бөлүмдүн кызматкерлери
алар

уу  р

арында болгон басылма-
лар жөнүндө маалыматтардын кыйла толук бу-
лагы

Филиалдын китеп аналык-маалымат-
тык 

ной контин-
гент вл т 

и

у а

чей 

 зарубежном опыте. Ин-
терес

 важным 
исто

ла 146 420 эк-
земпляров

алоги активно использу-
ются читателями, так как они являются наи-
боле

ГПТБ, но и 
в дру их библиотеках республики.  

школьники, студенты, 
аспиранты. 

негизги контингентин ЖОЖдордун сту-
денттери, окутуучулары аспиранттары түзү-
шөт. Окурмандардын сурамдарын ыкчам атка-
руу жана бөлүмдүн фондун кыйла толук ачуу
максаттарында окурмандар тарабынан көп су-
ралуучу темалар боюнча атап айтканда илим
жана инновация боюнча, медицина, психоло-
гия, педагогика, экономика, энергетика, айыл
чарбасы, курулуш жана оңдоо, тиричилик жана
авто техникалар, авиация, гидродинамика, эко-
логия, жаратылыш жа а адам, клим т, короо
жай чарбасы, кол өнөрчүлүк, тамак-аш даярдоо
ж. б. боюнча мезгилдүү басылмалардын мака-
лаларынын т змеси түзүлөт.  

2011 жылы китеп берүү 196 20 нусканы
түздү. Жаңы басылмаларды алуунун эсебинен 
берилген нускалардын саны көбөйдү. Ме-
згилдүү басылмаларды берүү демейдегидей эле 
китеп берүүгө караганда басымдуулук кылат, 
себеби биздин коомдун экономикалык, саясий, 
маданий өнүгүшүндө жана алдыңкы чет
өлкөлүк тажрыйбада мезгилдүү басылмалар
маанилүү 

илдүү басылмалар  болгон кызыгуусу ту-
руктуу, анткени ал илимий, өндүрүштүк жана 
коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүндө ык-
чам маалыматтын

эсептелет. Мезгилдүү басылмаларды берүү
2011-жылы 146 420 нусканы, ал

ү – 49 900 нусканы түздү. Жыл ичинде
7690 барак көчүрмөлөндү.  

Окурмандардын сурамдарын толук атка-
руу максаттарында

га маалыматтык издөө аппараты (МИА)
(салтт  жана электрондук каталогдо ) боюнча
консультацияларды беришет. Бул каталогдор
окурмандар тарабынан активдүү пайдаланылат,
анткени алар МПТКда гана эмес, республика-
нын башка китепканал

 болуп саналышат.  
 

к
кызмат көрсөтүүлөрү  
Филиал тарабынан отчеттук мезгил ичин-

де 10319 окурман тейленди, алар ЧОБдун ади-
стери, мектеп окуучулары, студенттер, аспи-
ранттар. 

 
 
 
 

За отчетный период секторами было об-
служено 12200 абонентов. Основ

читателей соста яю студенты, препо-
даватели, аспиранты ВУЗов. С целью опера-
тивного выполнения запросов читателей и 
наиболее полного раскрытия фонда отдела 
составляются списки статей из периодиче-
ских изданий по темам, наиболее часто 
спрашиваемым читателями, в частности, по 
науке и инноваци , по медицине, психоло-
гии, педагогике, экономике, энергетике, 
сельскому хозяйству, строительству и ремон-
ту, бытовой и авто технике, авиации, гидро-
динамике, экологии, природе и человеку, 
климату, приусадебному хозяйству, рукоде-
лию, кулинарии и др. 

В 2011 год  книговыдач  составила 
196 320 экземпляров. За счет приобретения 
новых изданий количество выданных экзем-
пляров увеличилось.  Выдача периодических 
изданий, как всегда, преобладает над выда-

книг, так как периодические издания 
играют важную роль в экономическом, поли-
тическом, культурном развитии нашего об-
щества и передовом

 читателей к периодике постоянен, по-
тому что она является наиболее

чником оперативной информации во 
всех сферах научной, производственной, 
общественной жизни. Выдача периодических 
изданий в 2011 году состави

, а выдача книг – 49 900 экз. За  год 
откопировано 7690 стр.  

С целью полного выполнения запросов 
читателей сотрудники отдела консультируют 
их  по СПА (традиционному и электронному
каталогам). Эти кат

  
е полным источником  информации об 

имеющихся изданиях не только в 
г
 
Библиотечно-информационные услу-

ги филиала 
Филиалом в отчетном периоде было 

обслужено 10319 читателей, из них 
специалисты М и СБ, 
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Отчеттук жылда филиалдын инновация-
лык ишмердүүлүгү улантылды, иштелмелердин 
бири болуп «Диссертант» программасы эсепте-
лет, ал 2004-жылы ишке киргизилген жана
төмөндөгүлөрдү камтыйт: 

– жыл ичинде диссертацияларга пландар-
ды түзүү жана оңдоо; 

– диссертациялар жана аларга карата ма-
калалар боюнча консультациялар; 

– жыл ичинде маалыматтык булактарды
иргөө жана аларды толуктоо; 

– редакциялоо жана сканерлөө; 
– диаграммаларды, гистрограммаларды,

сүрөттөрдү, графиктерди түзүү, таблицаларды 
уюштуруу ж. б.; 

– маалыматтык булактарды иргөө жана 
Кыргыз Республикасында, ошондой эле Моск-
ванын жана Санкт-Петербургдун басмаканала-
рынан басылган диссертациялардын макалала-
рына карата консультацияларды берүү. 

Азыркы мезгилде филиалда окурмандарды 
тейлөө үчүн заманбап компьютердик техноло-
гиялар колдонулат. 

Филиалдын маалымат базасында ар түрдүү 
тематика б юнча 750дөн ашуун документтер
сакталып турат, бул керектүү адабиятты
издөөнү бир топ жеңилдетет. Окурман ага
керектүү адабиятты тематикасы боюнча гана
эмес, автору жана темасы боюнча дагы таба
алат. МБ дайыма жаңы басылмалар менен то-
лукталып турат.  

Филиалдын окурмандары аларды кызык-
тырган маалыматтарды ка

о

газ жүзүндө гана 
эмес, каалаган учурда электрондук түрдө дагы 
ала алышат, анткени филиалдын эң 
жайылтылган электрондук кызмат көрсөтүүсү 
болуп ар кандай татаалдыктагы документтерди,
графиктерди, сүрөттөрдү, таблицаларды,
фотосүрөттөрдү, көп тилдүү документтерди
сканерлөө, андан кийин маалыматтарды
түшүнүп билүү жана башка тиркемелерге, атап
айтканда MS Wordго өткөрүү болуп эсептелет. 

Өткөн жыл ичинде ар кандай темалар бо-
юнча 54 ар кандай документтерден 2521 барак
скан

.  

д

ационных источников 
и к  с

у
т а

 5
ерленди, алар мында графиктер, таблица-

лар, сүрөттөр менен коштолду
Отчеттук мезгил ичинде басууга 159 до-

кументтен 1012 бет бөлүнүп алынды.  
 
 

В отчетном году продолжилась 
инновационная деятельность филиала, одной 
из разработок является программа «Диссер-
тант», которая была внедрена в 2004 г. и 
включает в себя следующее: 

– составление и корректирование пла-
нов к диссертациям в течении года; 

– консультации по иссертациям и 
статьям к ним; 

– подбор информационных источников 
и дополнение их в течении года; 

– редактирование и сканирование; 
– составление диаграмм, гистрограмм, 

рисунков, графиков, организация таблиц и 
т. д.; 

– подбор информ
онсультации к статьям ди сертаций, 

опубликованным как в Кыргызской Рес-
публике, так и в московских и санкт-
петербургских издательствах.  

В настоящее время в филиале для 
обслуживания читателей применяются
современные компьютерные технологии. 

В базе данных филиала уже содержится 
более 750 документов по различным 
тематикам, что существенно облегчает поиск 
нужной литературы. Читатель может найти 
нужную ем  литературу не только по 
тематике, но акже по втору и теме. БД 
постоянно пополняется новыми изданиями. 

Читатели филиала могут получить 
интересующую их информацию не только на 
бумажном, но при желании и в электронном 
виде

нировано 
2521 ца с 554 различных документов 
по р

тся графиками, таблицами, 
рису

б

 
 
 
 

, так как одной из самых расп-
ространенных электронных услуг филиала 
является сканирование документов различ-
ной сложности, графиков, рисунков, таблиц, 
фотографий, многоязычных документов, а 
затем распознавание и передача данных в 
другие приложения, в частности в MS Word. 

За прошедший год было отска
страни
азличным темам, которые при этом 

сопровождаю
нками. 
В отчетном периоде на печать ыло 

выведено 1012 страниц со 159 документов. 
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X. Отчеттук мезгилдеги  
биздин басылмалар 

 
Жыл сайын Кыргызпатент расмий бюл-

летень, ар түрдүү жыйнактарды, журналдарды,
ките

лмалар кагаз түрүндө,
ошон

птерди жана башка материалдарды басып
чыгарат. Бардык басы

дой эле электрондук түрдө чыгарылат.  
 
2011-жылы төмөндөгүлөр жарыялан-

ды: 
 Ай сайын чыгуучу расмий бюллетень

«Инт л

инде катталган ойлоп табуу-
лар, 

үндөг

е лектуалдык менчик» № 1-12/2011.
Бюллетенде Кыргыз Республикасынын мамле-
кеттик реестрлер

өнөр жай үлгүлөрү, товардык белгилер
жана тейлөө белгилери, программалык про-
дуктулар жарыяланат. Мындан тышкары,
бюллетенде ойлоп табуучуларга патенттерди
жана күбөлүктөрдүн берилиши жөн ү
маалыматтар, ошондой эле ай ичинде Кыр-
гызпатентте болуп өткөн иш-чаралар тууралуу
расмий кабарлоолор камтылат.  

 “КРнын ойлоп табууларынын, пай-
далуу моделдеринин, өнөр жай үлгүлөрүнүн,
товардык белгилер жан  тейлөө белгилери-
нин жылдык көрсө күчү – 2010»; 

 Илимий-практикалык журнал “Кыр-
гызпатенттин кабарлары: ИМ маселелери

 а
т

”
№ 2/2010, № 1/2011 (орус жана кыргыз тилде-
ринде). Журналда интеллектуалдык менчик
чөйрөсүндөгү расмий документтер, макалалар,
семинарлардын материалдары жана белгилүү
бир мезгил ичиндеги окуялардын хроникасы
жары ланды.  

 Адабий альманах “Саамалык” № 8.
Жыйнакка сынактык негизде тандалып алын-
ган, республиканын бардык блустарынын
жаш таланттуу 52 авторлорунун 130 поэтика-
лык жана 5 прозалык ыгармалары кирди.  

 “Прибор жасоо” тематикалык тан

я

 о

 ч
-

дамалдар жыйнагы. Жыйнак машина куруу
жаатындагы ойлоп табуучулук активдүүлүк
жөнүндө аналитикалык маалыматты, 1995-
жылдан 2008-жылга чейинки мезгил ичинде
Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызма-
тыны

ллетен-
еринде жарыяланган коргоо документтерине
йлоп табуулардын сыпаттамаларынын анно-
ациясын камтыйт. Жыйнакта патенттик маа-
ыматтар Эл аралык патенттик классифика-
иясынын (ЭПК) бөлүмдөрү, өтүнмө берүүч

н, ошондой эле 1998-2008-жж. Евразия
патенттик ведомствосунун расмий бю
д
о
т
л
ц ү
өлкөлөр боюнча жана расмий бюллетендердин

и и

ные сборники, 
журн

ом, так и 
в эле р

чный бюл-
лете чик»
(«Ин

обретениях, промышленных образцах, 
това

к

б
ния о выдаче 

изоб а  в
ия

че-
ние м

»
№ 2 у и

льной т м

 
респ

 X.  Наш   издан я  
за отчетный период 

 
Ежегодно Кыргызпатент издает офици-

альный бюллетень, различ
алы, книги и другую литературу. Все 

издания выпускаются  как в бумажн
кт онном варианте.    
 
В 2011 году опубликованы:  

 Официальный ежемеся
нь «Интеллектуалдык мен
теллектуальная собственность») №№ 1-

12/2011. В бюллетене публикуются сведения 
об из

рных знаках и знаках обслуживания, 
программных проду тах, зарегистрирован-
ных в Государственных реестрах Кыргыз-
ской Республики. Кроме этого, в юллетене 
содержатся официальные сведе

рет телям патентов и свидетельст , а 
также официальные сообщен  о мероприя-
тиях, происходящих в Кыргызпатенте в те

есяца; 
 «Годовой указатель изобретений, 

полезных моделей, промышленных образ-
цов, товарных знаков и знаков обслужива-
ния КР – 2010»; 

 Научно-практический журнал 
«Вестник Кыргызпатента: Вопросы ИС

/2010, № 1/2011 (на р сском  кыргыз-
ском языках) В журнале опубликованы офи-
циальные документы статьи в сфере интел-
лектуа  собственнос и, атериалы се-
минаров и хроника событий за определенный 
период. 

 Литературный альманах “Саама-
лык” № 8. В сборник вошли  130 поэтиче-
ских и 5 прозаических произведений 52 мо-
лодых талантливых авторов со всех областей

ублики, отобранные на конкурсной ос-
нове.  

 Тематическая подборка “Прибо-
ростроение”. Сборник содержи  аналитиче-
скую инфор

т
мацию об изобретательской ак-

тивн
м 

документам, опубликованные в официальных 
бюллетенях Государственной службы интел-
лектуальной собственности за период с 1995 
по 2008 гг., а также Евразийского патентного 
ведомства за 1998-2008 гг. Патентная ин-
формация в сборнике распределена по разде-
лам Международной патентной классифика-

ости в области машиностроения, анно-
тации, описания изобретений к охранны
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номерлер ы бо-
юнча бөлүш ды.  

 Библиографиялык көрсөткүч
«КРн

-
алдардын жыйнагы» (№1 чыгарылышы); 

 

инин өсүү тартибинде жылдар
түрүлүп жайгаштырыл

ын ойлоп табуучулары» (1995-2009).
Көрсөткүч ойлоп табуулар жана алардын ав-
торлору жөнүндөгү маалыматты камтыйт.  

 Китептер: 
– «ИМ укуктарын коргоо боюнча матери

– «Кыргыз Республикасынын обончула-
ры»;

– «Кыргыз Республикасынын манасчыла-
ры»; 

– «Таң сыры» С. Жумалиев; 
– «Айкөл, шер Манас» Б. Атабеков; 
– «Адашкан жол» А. Урманбетов. 

 Кыргызстандын жаш авторлорунун
жети китеби. Өз чыга маларын урда жа-
рыялай элек жаш акындардын жана жазуучу-
лардын ырларынын, аңгемелеринин, повестте-
ринин төмөндөгү жыйнактары: Абазова Айза-
данын «Адашкан каркыра» (аңгеме); Алымба-
ев Манастын «Кулак» (повес

р м

ть); Жумаева
Гүлж

ов Таала-
дын 

ции (МПК),  по годам в 
порядке воз ициальных
бюллетеней. 

амалдын «Дарактан эрте жулунган жал-
бырак» (аңгемелер); Жакыбалиев Кутмырза-
нын «Дүбүрт» (ырлар); Өмүров Бакыттын
«Белгисиз жолдор» (ырлар); Ормон

«Тоо гүлү» (ырлар); Израилова Жылды-
зайдын «Көңүлдөгү сыр» (ырлар).  

 

странам-заявителям и
растания номеров оф

 Библиографический указатель 
«Изобре атели КР» (1995-2009). Указатель 
содержит информацию об изобретениях и их 
авторах. 

 Книги: 

т

 «Сборник материалов по защите прав 
ИС»

а

аевой Гүлжамал – «Дарактан 
эрте 

алая – «Тоо гүлү» (стихи); 
Изра лдө

 

 

–
 (выпуск №1); 
– «Кыргыз Республикасынын обончула-

ры»; 
– «Кыргыз Республикасынын манасчы-

лары»; 
– «Таң сыры» С. Жумалиева; 
– «Айкөл, шер Манас» Б. Атабекова; 
– «Адашк н жол» А. Урманбетова. 

 Семь книг молодых авторов Кыр-
гызстана. Сборники, стихотворений, расска-
зов, повестей молодых  поэтов и писателей, 
ранее не  публиковавших свои произведения: 
Абазовой Айзады – «Адашкан каркыра» (рас-
сказ); Алымбаева Манаса – «Кулак» (по-
весть); Жум

жулунган жалбырак» (рассказы); Жакы-
балиева Кутмырзы – «Дүбүрт» (стихи); 
Өмүрова Бакыта – «Белгисиз жолдор» (сти-
хи); Ормонова Та

иловой Жылдызай – «Көңү гү сыр» 
(стихи).  
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Корутунду 
 

Кыргызпатенттин неги мердүүлүгзги иш ү
2012-жылы 2012-2016-жылдарда Кыргыз Рес-
публикасында интеллектуалдык менчикти жа-
на инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук
страт кагында ишке ашмакчы,
ушун

егиясынын ал
дан келип чыгуу менен 2012-жылга

Кыргызпатенттин Иш планынын негизги
жобо

 Кыргыз Республикасында интеллекту-
алды

лору аныкталды. Бул стратегиялык Прог-
рамма

к менчик системасын калыптандырууну
жана өнүктүрүүнү максат кылат жана ИМ
объе -техникалыктилеринин рыногун илимий к
жана -
түрү иялы

 көркөм чыгармачылык жактан өнүк
үнү, инновациялык жана инвестиц к

кызматташтыкты жана дүйнөлүк интеллек-
туалдык мейкиндикке жуурулушууну камсыз
кылууга, багытталган.  

Кыргызпатент Улуттук жана Мамлекет-
тик программалардын милдеттерин ишке
ашыруу үчүн иш-чараларды, Кыргыз Респ-
убликасынын Мыйзамдарын, Президенттин
Жарлыктарын, Кыргыз Республикасында
интеллектуалдык менчик жаатында системаны
мындан ары өнүктүрүү боюнча Өкмөттүн
токтомдорун аткаруу боюнча максатка
багытталган иштерин улантат.  

Кыргызпатент Кыргыз Республикасынын
бардык аймагында интеллектуалдык менчикти
коргоо жаатындагы бирдиктүү мамлекеттик
саясатты ишке ашыруучу мамлекеттик орган
атары илимий-техникалык жана иннова-
иялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү боюнч
к
ц а
активдүү ишмердүүлүктү улантат.  

Интеллектуалдык менчикти укуктук кор-
оонун колдонуудагы системасы техникалыг к
инновациялар жана көркөм чыгармачылык
өркүндөп өнүгө турган чөйрөнү түзөт.
шондуктан мындай системаны түзүү үчүн эл
ралык стандарттарга жооп берүүчү мыйзам-
ык базаны мындан ары дагы жакшырта берү

О
а
д ү
зарыл. Бул багытта республикада белгилүү
иштер жүргүзүлүп келген, муну ушул тар-
акта 14 мыйзамдын кабыл алынышы, ошон-
ой эле Граждандык, Кылмыш-Жаза, Бажы
ана Администрациялык жоопкерчилик жө-
үндө кодекстердин ылайыктуу ченемдерине
иргизилген өзгөртүүлөр күбөлөндүрүп турат.
абыл алынган мыйзамдарга ылайык интел-
ектуалдык менчиктин айрым объектилери
оюнча мамилелерди конкреттештирүүчү ар
андай жоболор жана эрежелер түрүндөг

м
д
ж
н
к
К
л
б
к ү
жүздөн ашуун мыйзамга караштуу норматив-

 

деятельность Кыргызпатента в 
2012 г ься 
На
ле
Кыргызской Республике на 2012-2016 годы, 
исходя и определены основные 
положе
20 ратегическая Программа 
нацелен
Кыргызской Республике государственной 
систем
пр обеспечить развитие научно-
технич ворчества, 
рынка -
вестици гри-
ровани
ра

на
пр
Го
За
Пр
да
ин
ск

ре й единую государственную поли-
тику в области охраны интеллектуальной 
собственности на всей территории Кыргызской 
Республики продолжит активную деятельность 
по развитию научно-технической и иннова-
ционной деятельности.  

Существующая система правовой охраны 
интеллектуальной собственности создает среду, 
в которой будут развиваться технические инно-
вации и художественное творчество. Поэтому
для создания такой системы необходимо и в 
дальнейшем совершенствовать законодатель-
ную базу, отвечающую международным стан-
дартам. В этом направлении в республике уже
проделана определенная работа, о чем сви-
детельствует принятие 14 законов в данной 
области, а также изменений в соответствующие 
нормы кодексов – Гражданского, Уголовного, 
Таможенного и об административной ответ-
ственности. В соответствии с принятыми 
законами разработаны и введены в действие 
более ста подзаконных нормативных актов в 
виде различных положений и правил, конкре-
тизирующие отношения по отдельным объек-
там интеллектуальной собственности. В целом 

Заключение 
 

Основная 
оду будет осуществлят в рамках 

циональной стратегии развития интел-
ктуальной собственности и инноваций в 

 из чего 
ния Плана работы Кыргызпатента на 

12 год. Данная ст
а на построение и развитие в 

ы интеллектуальной собственности и 
извана 

еского и художественного т
объектов ИС, инновационного и ин
онного сотрудничества и инте
е в мировое интеллектуальное прост-

нство.  
Кыргызпатент будет продолжать целе-

правленную работу по выполнению меро-
иятий для реализации задач Национальных и 
сударственных программ, исполнению 
конов Кыргызской Республики, Указов 
езидента, постановлений Правительства по 
льнейшему развитию системы в области 
теллектуальной собственности в Кыргыз-
ой Республике. 

Кыргызпатент как государственный орган, 
ализующи
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дик актылар и ты жана ишке
киргизилди. Негизине  мыйзамдык база эл
арал

штелип чык
н

ык нормаларга ылайык калыптандырылды
жана жетишээрлик прогрессивдүү болуп
эсептелет. Бирок, иштеп жаткан укуктук база
эл ралык ченемдерди жана укук колдонуа у
практикасын эске алуу менен дайыма
жакшыртып турууну талап кылат.  

Ушуга байланыштуу ведомствонун ас-
тында турган эң маанилүү милдеттердин бири
болуп интеллектуалдык менчик объектилерин
укуктук коргоону жана сактоону жөнгө
салуучу маселелердин нормативдик укуктук
базасын мындан ары өркүндөтүү болуп
эсептелет. Кыргыз Республикасынын Кыл-
мыш-Жаза жана Граждандык кодекстерине,
Кыргыз Республикасынын Админис рациялыт к
жоопкерчилик жөнүндөгү кодексине, ошондой
эле интеллектуалдык менчик жаатындагы
мыйз

у .
амдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоо-

лорд  киргизүү зарыл  Бул өзгөртүүлөр
интеллектуалдык менчик жаатындагы укук
бузуулардын деңгээлин төмөндөтүүгө багыт-
талган.  

Кыргыз Республикасында интеллектуал-
дык менчик системасын өнүктүрүүдө эл ара-
лык кызматташуу өзг чө роль ойнойт.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Респуб

ө  
ликасы интел-

лектуалдык менчик жаатындагы 23 көп тарап-
туу эл аралык келишимдердин, ошондой эле
бир катар эки тараптуу өкмөттөр аралык жана
ведомстволор аралык келишимдердин каты-
шуучусу болуп саналат. 2012 жылы Кыргыз-
патент башка чет өлкөлүк ведомстволор жан

-
а

КМШ өлкөлөрүнүн ведомстволору менен өз
ара п

и

айдалуу кызматташууну активдүү өнүк-
түрүүнү улантат.  

Улуттук стратег янын алкагында чечүү
зарыл болгон башк  негизги милдеттер болуп
төмөндөгүлөр эсептелет: 

– ойлоп табуучулук жана инновациялы

а   

к
ишмердүүлүктү демилгелөө, ошондой эле
илимий-техникалык чыгармачылык чөйрөсүнө
жаштарды тартуу жана билим берүү прог-
раммаларына интеллектуалдык менчик боюн-
ча окуу курстарын киргизүү жолу менен
интеллектуалдык чыгармачылыкка өбөлгө
түзүү, колдоо жана активдештирүү; 

– интеллектуалдык менчик объектилерин
натыйжалуу пайдалануу; 

– республиканын аймактарында интел-
лектуалдык менчик продуктуларын жана
инновацияларды өнүктүрүү;  

– укук коргоо жана сот органдарынын

законодательная рована в соот-
ветствии с международными нормами и явля-
ется 

ст  
и

 я

 л у б
се

К Р , 

шений в области интеллектуальной 
собс

ду
н ы

 

ельственных и межведомст-
венн

д

рамках Национальной 
страт

с

база сформи

достаточно прогрессивной. Однако, су-
ществующая правовая база требует постоян-
ного совершен вования с учетом междуна-
родных норм  правоприменительной практики.

В связи с этим одной из важных задач 
стоящей перед ведомством являетс  дальней-
шее совершенствование нормативной правовой 
базы, регулирующей вопросы правовой охраны 
и защиты объектов интел ект альной со -
ственности. Необходимо вне ние изменений и 
дополнений в Уголовный и Гражданский 
кодексы ыргызской еспублики Кодекс 
Кыргызской Республики об административной 
ответственности, а также в законы в области 
интеллектуальной собственности. Данные 
изменения направлены на снижение уровня 
правонару

твенности.  
Особую роль в развитии системы интел-

лектуальной собственности в Кыргызской Рес-
публике имеет меж народное сотрудничество. 
На сегод яшний день К ргызская Республика 
является участницей 23 многосторонних меж-
дународных договоров в области интеллекту-
альной собственности, а также ряда двухсто-
ронних межправит

ых договоров. В 2012 году Кыргызпатент 
продолжит активно развивать взаимовыгодное
сотру ничество с другими зарубежными па-
тентными ведомствами и ведомствами стран 
СНГ.  

Другими основными задачами, которые 
необходимо решать в 

егии, являются: 
– стимулирование, поддержка и акти-

визация интеллектуального творчества, путем 
поощрения изобретательской и инновационной 
деятельности, а также активного вовлечения 
молодежи в феру научно-технического твор-
чества и введения учебного курса по интел-
лектуальной собственности в программы обра-
зования; 

– эффективное использование объектов 
интеллектуальной собственности; 

– развитие продуктов интеллектуальной 
собственности и инноваций в регионах рес-
публики; 

– повышение квалификации в сфере ин-
теллектуальной собственности сотрудников 
правоохранительных и судебных органов, обес-
печение эффективного взаимодействия между 
государственными органами по предупрежде-
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кызматкерлеринин интеллектуалдык менчик
чөйрөсүндөгү квалификациясын жогорулатуу,
интеллектуалдык менчик жаатындагы укук
бузуул рдын алдын луу жана бөгө коюа а т у
боюнча мамлекеттик органдардын орто-
сундагы өз ара аракеттешүүнүн натыйжа-
луулугун камсыз кыл у. 

– интеллектуалдык менчик ж
у

аатындагы
укук

 

 бузууларга каршы күрөштү күчөтүүгө,
контрафактылуу жана каракчылык продук-
цияларды даярдоо боюнча мыйзамга каршы
аракеттердин алдын алуу жана болтурбоо
боюнча иштиктүү чараларды иштеп чыгууга
жана ишк  ашыруу а көм к көрсөтүү;  

– интеллектуалдык менчик жаатындагы
маалыматтык ресурстарды калыптандыру

е г ө

у
жана республиканын калкынын аларды
пайдалануу мүмкүндүгүн камсыз кылуу. 

Улуттук стратегияны ишке ашыруу
төмөндөгүлөргө өбөлгө түзөт:  

Интеллектуалдык менчик объекти-
лерине укук берүү жол-жоболорун уюштуруу-
га жана административдик өнүктүрүүгө; 

 Б

 

ардык кызыкдар болгон топтордун
орто

г

чыл ишмерлерге өз иши
экон

сундагы кызматташууну өнүктүрүүгө; 
 Интеллектуалдык менчикке укуктарды

коргоону жакшыртуу а; 
 Экономикалык, технологиялык, или-

мий, маданий жана социалдык өнүктүрүү үчүн
аспап катары интеллектуалдык менчиктин
натыйжаларын пайдаланууну кеңейтүүгө;  

 Интеллектуалдык менчиктин маани-
лүүлүгү жана баалуулугу жөнүндө коом-
чулуктун кабардарлыгынын деңгээлин жого-
рулатууга;  

 Интеллектуалдык менчик новаторлор-
го жана чыгарма

омикалык пайдалуулукту жогорулатууга
мүмкүндүк берүүчү чөйрөнү түзүүгө. 

Жогоруда көрсөтүлгөн милдеттерди жана
артыкчылыктарды аткаруу жана чечүү
өлкөнүн илимий изилдөөчүлүк дараметин ту-
руктуу экономикалык өсүштүн негизги ре-
сурстарынын бирине трансформациялоо үчүн,
ошондой эле ойлоп табууларды жана инно-
вацияларды коммерциялаштырууну өнүктү-
рүү, чакан жан  орто бизнесте интел-
лектуалдык менчик объектилерин п

-   

а
айдалануу

мүмк
н Кыргызпатенттин

ишм
й

предотвращению

в

и р

 

 сотрудничества между всеми 
заин

ая собственность позволяет новато-
рам 

решение вышеуказанных 
задач   

бретений и инноваций, повышение 
возм

лого и сред-
него

үнчүлүктөрүн жогорулатуу үчүн шарт-
тарды түзүүгө багытталга

ердүүлүгүнүн мындан аркы негизги
натыйжаларын аныкта т.  
 

нию и пресечению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности. 

– содействие усилению борьбы с пра-
вонарушениями в области интеллектуальной 
собственности, разработке и реализации 
действенных мер по предупреждению и 

 противоправных действий по 
изготовлению контрафактной и пиратской 
продукции; 

– формирование информационных ресур-
со  в области интеллектуальной собственности 
и обеспечение доступа к ним населения респуб-
лики. 

Реал зация Национальной ст атегии 
будет способствовать: 

 Организационному и администра-
тивному развитию процедур предоставления 
прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности; 

 Развитию
тересованными 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-
лектуальн

и творческим деятелям повысить эконо-
мическую выгодность своей работы.  

Выполнение и 
 и приоритетов в дальнейшем будет опре-

делять основные результаты деятельности Кыр-
гызпатента, направленной на создание условий 
для трансформации научно-исследовательского 
потенциала страны в один из основных ресур-
сов устойчивого экономического роста, а также 
обеспечение условий для развития коммерциа-
лизации изо

ожностей использования объектов интел-
лектуальной собственности для ма

 бизнеса.  
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