
2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында 

 интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн  

мамлекеттик программасынын 

1-тиркемеси 

 

2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында 

интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын 

ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы 

 

№ Милдеттер Чаралар/Иш-аракеттер Ишке 

ашыруунун 

мөөнөтү 

Күтүлгөн 

натыйжалар 

Жооптуу 

аткаруучулар 

Бюджет 

(миң 

сом) 

 

I. ИМди жаратуу боюнча мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүү 

 

1.1 Авторлорго 

интеллектуалдык 

ишинин жаңы 

натыйжаларын 

жаратууга жана ойлоп 

табуучулардын, 

авторлордун жана 

илимий 

кызматкерлердин 

аброюн жогорулатууга 

өбөлгө түзүү 

ИМ объектилерине 

укуктук коргоо алуу, 

киргизүү жана 

коммерциялык пайдалануу 

процессинде ойлоп 

табуучулардын, 

авторлордун жана илимий 

кызматкерлердин 

кызыкчылыктарын эске 

алуучу  методикалык 

сунуштардын долбоорун 

даярдоо  

2019 - 

жылдын  

I жарым 

жылдыгы 

 

Ойлоп 

табуучулардын, 

авторлордун жана 

илимий 

кызматкерлердин 

аброюн 

жогорулатуу. 

ИМдин жаңы 

объектилерин 

жаратууга өбөлгө 

түзүү жана сыйлоо 

 

Кыргызпатент 

 

 

 

144,0 
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Ойлоп табуучуларга, 

авторлорго жана илимий 

кызматкерлерге, балдарга 

жана жаштарга  алардын 

инновациялык-

чыгармачылык ишин 

баалоо боюнча дем берүү 

 

Жыл сайын  

 

 

Кыргызпатент 

 

 

6400,0   

1.2 ИМ объектилерин 

жаратуу процессине 

мамлекеттик, 

илимий-изилдөө 

жана жеке 

ишканаларды тартуу 

ЖОЖдо жана ИИИде 

ИМге карата саясат түзүү 

Жыл сайын Мамлекеттик 

илимий-изилдөө 

жана жеке 

ишканалардын 

ойлоп табуучулук 

жана инновациялык 

ишин 

активдештирүү. 

Жаңы 

технологиялардын 

санынын өсүшү 

жана аларды 

киргизүүдөн 

коммерциялык 

пайда алуу 

Кыргызпатент 

ЖОЖдор, 

УИА, 

ИИИ 

(макулдашуу 

боюнча) 

400,0 

Кызматтык ойлоп 

табууларга өтүнмөлөрдүн 

санын көбөйтүүгө көмөк 

көрсөтүү 

Жыл сайын Кыргызпатент 

ЖОЖдор, 

УИА, 

ИИИ 

(макулдашуу 

боюнча) 

234,0 

ИМ объектилерин  

жаратуучу жана 

пайдалануучу уюмдарды 

жана ишканаларды сыйлоо 

жөнүндө жобону бекитүү  

2017-жыл Кыргызпатент 0,0 

ИМ объектилерин 

жаратуучу жана 

пайдалануучу уюмдарды 

жана ишканаларды сыйлоо 

Жыл сайын Кыргызпатент 

 

2000,0 
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1.3 ИМди  жаратуу үчүн 

инфратүзүмдү 

өнүктүрүү 

ТИКБ тармагын кеңейтүү 

жана өнүктүрүү 

Жыл сайын Патенттик жана 

патенттик эмес 

маалыматтардын 

маалымат 

базаларына кирүү 

мүмкүндүгүн 

камсыз кылуу. 

Китепкананын 

фондун электрондук 

форматка өткөрүү 

Кыргызпатент 200,0 

Патенттик издөө боюнча 

ТИКБнын 

координаторлорун окутуу 

2017-жыл  

2019-жыл 

Кыргызпатент 66,5 

ТИКБ кызмат 

көрсөтүүлөрүн 

пайдалануучулардын 

санын камсыз кылуу 

Жыл сайын Кыргызпатент 2370,0 

МПТКнын ресурстарын 

санариптөө 

2017-2020-

жылдар 

Кыргызпатент 4000,0 

1.4 ИМ объектилерин 

жаратууга 

мамлекеттик 

тапшырыктарды түзүү 

 

 “Мыкты инновациялык 

долбоор” деген конкурсту 

өткөрүү үчүн 

артыкчылыктуу 

багыттарды аныктоо 

Жыл сайын  Жаратылуучу ИМ 

объектилеринин 

сапатын 

жогорулатуу  

Кыргызпатент 

 

0,0 

 

 

1.5 Таланттуу балдарды 

жана жаштарды 

табуунун жана 

чыгармачылык 

процесске тартуунун 

механизмдерин 

иштеп чыгуу 

Таланттуу балдарды жана 

жаштарды сыйлоо 

жөнүндө жобону бекитүү 

2019 - 

жылдын  

II жарым 

жылдыгы 

 

Балдардын жана 

жаштардын 

илимий-техникалык 

чыгармачылыкка 

кызыгуусун 

арттыруу 

Кыргызпатент 

БИМ, 

ММТМ 

0,0 

Илимий-техникалык 

чыгармачылык үчүн 

таланттуу жаштарга 

сыйлыктарды уюштуруу 

Жыл сайын Кыргызпатент 

БИМ, ММТМ, 

500,0 

Илимий-техникалык жана 

чыгармачылык багыттарда 

республикалык жана 

облустук конкурстардын, 

олимпиадалардын, 

Жыл сайын Кыргызпатент 

БИМ, ММТМ,  

”Алтын Түйүн”  

РБИТАсы  

(макулдашуу 

1800,0 
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көргөзмөлөрдүн жана 

жарманкелердин санын 

көбөйтүү 

боюнча) 

1.6 Илимий-техникалык 

чыгармачылык 

ийримдер тармагын 

кеңейтүү, окуу-

методикалык 

материалдарды 

иштеп чыгуу 

Балдар илимий-техникалык 

чыгармачылык 

ийримдеринин санын 

көбөйтүү 

2018 - 

2020-жылдар 

Алардын 

чыгармачылык 

жөндөмдөрүн ачуу 

үчүн балдар-жаштар 

мүмкүнчүлүктөрү-

нүн кеңири 

катышуусун камсыз 

кылуу. Техникалык 

жана чыгармачылык 

натыйжалардын 

сапатын 

жогорулатуу 

Кыргызпатент, 

БИМ,  

ЖӨБО 

(макулдашуу 

боюнча)  

450,0 

Балдарды илимий-

техникалык чыгармачылык 

менен камтууну кеңейтүү 

Жыл сайын  Кыргызпатент, 

БИМ 

240,0 

1.7 Жеткиликтүү билим 

берүү жана маалымат 

ресурстарын жана эл 

аралык жана 

региондук 

өнөктөштөрдүн 

тажрыйбаларын 

пайдалануу 

ИМБДУнун билим берүү 

программаларына катышуу 

2018-2021-

жылдар 

ИМди өнүктүрүү 

жаатында заманбап 

билим берүү 

технологияларын 

жана эл аралык 

тажрыйбаларды 

өздөштүрүү. ТИКБ 

аркылуу ИМдин 

улуттук, аймактык 

жана эл аралык 

ведомстволорунун 

маалыматтарынын 

маалымат 

базаларына кирүү 

мүмкүндүгүн 

Кыргызпатент 

УИА, 

ЖОЖдор 

(макулдашуу 

боюнча) 

1050,0 

Эл аралык жана региондук 

өнөктөштөрдүн 

тажрыйбасын эске алуу 

менен ИМ жана 

инновациялык өнүктүрүү 

маселелери боюнча билим 

берүү ишин жайылтуу 

2017- 

жылдын 

2-жарым 

жылдыгы 

 

Кыргызпатент 7000,0 

Ар кандай максаттагы 

топтор үчүн ИМ 

чөйрөсүндө билим берүү 

Жыл сайын Кыргызпатент 400,0 
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программаларын киргизүү камсыздоо 

РМИМАда ИМ 

чөйрөсүндөгү адистерди 

окутуу 

Жыл сайын Кыргызпатент 

ЕАПВ, 

(макулдашуу 

боюнча) 

5000,0 

Башка өлкөлөрдүн 

патенттик жана патенттик 

эмес маалыматтарынын 

маалымат базаларына 

кирүү мүмкүндүгүн 

кеңейтүү 

2017-жыл 

2019-жыл 

2021-жыл 

Кыргызпатент 

 

7600,0 

1.8 Өнүктүрүүдө ИМдин 

ролу жана мааниси 

жөнүндө коомдун 

маалыматтуулугун 

жогорулатуу 

Калктын ишеним индексин 

жогорулатуу 

Жыл сайын ИМнын жана 

аларды 

пайдалануудан 

пайда алуунун 

маанилүүлүгү 

жөнүндө коомдун 

түшүнүүсү 

Кыргызпатент 0,0 

Кыргызпатенттин pr-

кампаниясын иштеп чыгуу 

жана ишке ашыруу 

Жыл сайын Кыргызпатент 11000,0 

Окутуу программасына 

“Интеллектуалдык 

менчик” факультативдик 

курсу киргизилген 

ЖОЖдун санын көбөйтүү 

Жыл сайын Кыргызпатент 

БИМ, 

ЖОЖдор 

(макулдашуу 

боюнча) 

720,0 

1.9 Региондордо ойлоп 

табуучулук жана 

чыгармачылык ишти 

активдештирүү 

Потенциалдуу ойлоп 

табуучуларды жана бизнес-

коомчулукту тартуу менен 

маалыматтык иш-

чараларды өткөрүү  

Жыл сайын Республиканын 

региондорунан 

өтүнмө берген 

ойлоп 

табуучулардын  

Кыргызпатент 

 

1200,0 
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Автордук укук жана 

чектеш укуктар 

объектилерин 

пайдалануучулар менен 

пропагандалык-

түшүндүрүү иштерин 

жүргүзүү 

Жыл сайын жана авторлордун 

санын көбөйтүү.  

Республиканын 

региондорунда 

автордук укук жана 

чектеш укуктар 

объектилерин 

пайдаланууга 

автордук сый акыны 

чогултууну 

жогорулатуу 

Кыргызпатент 800,0 

 

II. ИМге укук алуунун жана коргоонун механизмдерин жакшыртуу 

 

2.1 

  

Интеллектуалдык 

иштин 

натыйжаларына укук 

берүүнүн жол-

жоболорун 

жакшыртуу. 

Өтүнмөлөрдү 

берүүдө жана карап 

чыгууда IT-

технологияларын 

пайдаланууну 

кеңейтүү   

ИМ объектилерине 

өтүнмөлөрдү берүү жол-

жоболорун 

жөнөкөйлөштүрүү жана 

карап чыгуунун 

мөөнөттөрүн кыскартуу 

боюнча ЧУАга 

өзгөртүүлөрдү киргизүү 

2018-жыл ИМге укуктук 

коргоо берүүнүн 

жол-жоболорун 

жөнөкөйлөштүрүү 

жана сапатын 

жакшыртуу. 

Электрондук 

форматта 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн 

мүмкүнчүлүктөрүн 

кеңейтүү   

 

Кыргызпатент 

 

80,0 

Электрондук документ 

жүгүртүү тутумун киргизүү 

Жыл сайын Кыргызпатент 9000,0 

Электрондук форматта 

берилген ИМОго 

өтүнмөлөрдүн үлүшүн 

2018-2021-

жылдар 

Кыргызпатент 0,0 
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көбөйтүү. 

ИМ объектилерине 

электрондук өтүнмө берүү 

жана карап чыгуу боюнча  

Кыргызпатенттин 

ведомстволук актыларына 

өзгөртүүлөрдү киргизүү  

2018-жыл Кыргызпатент 40,0 

2.2 Контрафакттык 

продукцияларды 

жайылтуу деңгээлин 

төмөндөтүү жана 

укук бузууларга 

каршы күрөштүн 

натыйжалуулугун 

жогорулатуу үчүн 

мамлекеттер аралык 

жана ведомстволор 

аралык өз ара 

аракеттенүүнү жөнгө 

салуу 

ИМ жаатындагы укук 

бузууларга бөгөт коюу 

боюнча Ведомстволор 

аралык комиссиянын 

жыйындарын өткөрүү 

2018-жыл 

2020-жыл 

Өлкөнүн рыногунда 

контрафакттык 

продукциянын 

деңгээлин 

төмөндөтүү. 

ИМ чөйрөсүндөгү 

укук бузууларга 

каршы натыйжалуу 

күрөш. 

ИМ объектилерине 

укуктарды коргоо 

боюнча аракеттерди 

координациялоо 

жөнүндө ЕАЭБ 

келишиминин 

алкагында активдүү 

өз ара аракеттенүү 

Кыргызпатент 

ЭККМК, 

МБК 

Монополияга 

каршы агенттик,  

ССМ, 

200,0 

 Кыргызпатенттин 

өкүлдөрүнүн 

“Антиконтрафакт” эл 

аралык форумуна 

катышуусун камсыздоо 

Жыл сайын Кыргызпатент 

 

1000,0 

2.3 ИМ укуктарын ишке 

ашыруу процессине 

жарандык коомду 

тартуу, талаш-

ИМ чөйрөсүндө 

медиацияны киргизүү жана 

жайылтуу боюнча 

түшүндүрүү иштерин 

2018-жыл 

2020-жыл 

 

ИМ жаатында укук 

колдонууга 

жарандык коомду 

тартуу. 

Кыргызпатент,  

Сот органдары, 

(макулдашуу 

боюнча),  

480,0 
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тартыштарды сотко 

чейин жөнгө салуу 

үчүн медиация 

институтун түзүү 

жүргүзүү 

 

Коррупциялык 

коркунучтарды 

табуу жана аларды 

жоюу, алдын алуу 

боюнча сунуштарды 

киргизүү.  

Коомдун жана укук 

ээсинин 

кызыкчылыктары-

нын балансын 

сактоо 

патенттик 

ишенимдүү 

өкүлдөр 

(макулдашуу 

боюнча) 

ИМге байланыштуу талаш-

тартыштарды чечүү боюнча  

медиаторлорду окутуу  

2018- 

2021-

жылдар 

Кыргызпатент 

РМИМА 

(макулдашуу 

боюнча) 

800,0 

2.4 Эл аралык 

тажрыйбаны эске 

алуу менен 

санариптик чөйрөдө 

ИМди натыйжалуу 

коргоонун 

механизмдерин 

иштеп чыгуу 

Автордук укукту жана 

чектеш укуктарды 

санариптик чөйрөдө коргоо 

боюнча сунуштарды иштеп 

чыгуу жана коомдук 

талкуулоого алып чыгуу 

 

2020 - 

жылдын  

I жарым 

жылдыгы 

 

Интернетте ИМди 

коргоонун 

деңгээлин 

жогорулатуу 

Кыргызпатент 560,0 

2.5 ИМди сыйлоо 

маданиятын 

калыптандыруу 

Иш-чаралардын санын 

(семинарлар, тегерек 

столдор), анын ичинде 

республиканын 

региондорунда көбөйтүү 

Жыл сайын  Контрафакт 

продукциясынын 

зыяндуулугу жана 

ИМ укуктарын 

бузуудагы 

юридикалык 

кесепеттер жөнүндө 

коомго маалымат 

берүү 

Кыргызпатент, 

ЭККМК,  

ӨЭУ 

(макулдашуу 

боюнча) 

 

800,0 
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III. ИМ объектилерин пайдалануу үчүн шарттарды түзүү 

 

3.1 Бюджеттик 

чөйрөдөгү 

уюмдардын 

интеллектуалдык 

менчикти 

пайдалануу боюнча 

ишин колдоо 

Мамлекеттик ЖОЖдорго 

ИМдин өздүк объектилерине 

карата коммерциялык ишти 

жүргүзүүгө мүмкүндүк 

берүүчү ЧУАга 

өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн 

зарылчылыгы жөнүндө 

маселелер боюнча 

концепцияны иштеп чыгуу  

 

2019-жыл Бюджеттик уюмдар 

тарабынан 

интеллектуалдык 

иштин өздүк 

натыйжаларын 

коммерциялык 

ишке ашыруу жана 

киргизүү 

Кыргызпатент,  

БИМ, 

ЖОЖдор, 

УИА 

(макулдашуу 

боюнча) 

 

160,0 

ЖОЖдо жана ИИИде 

түзүлгөн ИМ объектилерин 

киргизүүгө көмөктөшүү 

 

Жыл сайын Кыргызпатент, 

ЖОЖдор, 

УИА, ИИИ 

(макулдашуу 

боюнча) 

50000,0 

Бюджеттик уюмдарды 

каржылоо маселелери 

боюнча ыйгарым укуктуу 

органга автордук сый акыны 

төлөп берүү боюнча 

сунуштарды киргизүү 

 

2018- 

жылдын  

I жарым 

жылдыгы 

 

Кыргызпатент,  

ММТМ 

(театрлар жана 

филармония),  

КТРК 

 

0,0 

Ишканалар жана бюджеттик 

уюмдар үчүн патент таануучу 

адистерди даярдоо 

Жыл сайын Кыргызпатент 

УИА 

(макулдашуу 

боюнча) 

400,0 
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3.2 ЧОИге фискалдык, 

административдик 

жана мыйзамдык 

ченемдерди иштеп 

чыгуунун жана 

ишке ашыруунун 

жардамы менен ИМ 

объектилерин 

киргизүүгө өбөлгө 

түзүү 

“ИМ объектилерин 

коммерциялаштыруу 

жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын 

Мыйзамынын долбоорун  

иштеп чыгуу  

2018- 

жылдын  

II жарым 

жылдыгы 

 

ИМ объектилерин 

жаратуу жана 

киргизүү боюнча 

ЧОИни 

активдештирүү 

Кыргызпатент 

 

320,0 

ИМ объектилерин жаратууга 

жана пайдаланууга жеке 

инвестицияларды тартуу 

үчүн механизмдерди иштеп 

чыгуу 

2017-2019- 

жылдар 

Кыргызпатент 

 

150,0 

3.3 Жеткиликтүү 

адистештирилген 

билим берүү 

программаларын 

пайдалануу менен 

ИМди илгерилетүү, 

баалоо жана 

башкаруу боюнча 

адистерди даярдоо 

Өнөктөштөрдүн 

тажрыйбасын эске алуу 

менен ИМ объектилерин 

башкаруу боюнча окуу 

программаларын иштеп 

чыгуу 

2018-жыл 

2019-жыл 

ИМди натыйжалуу 

башкаруу. ИМ 

объектилерин 

илгерилетүү жана 

башкаруу үчүн 

кесипкөй кадрлар 

менен камсыздоо 

Кыргызпатент 0,0 

ИМди башкаруу боюнча 

адистерди окутуу 

Жыл сайын Кыргызпатент 1125,0 

3.4 ИМ авторлорунун 

жана бизнес-

түзүмдөрдүн өз ара 

аракеттенүүсү үчүн 

демонстрациялык-

тажрыйба 

аянтчаларын түзүү 

Авторлордун жана бизнес-

түзүмдөрдүн өз ара 

аракеттенүүсү үчүн иш-

чараларды (көргөзмөлөр, 

жарманкелер) өткөрүү 

2017 -2019-

жылдар 

ИМди жаратууга 

бүтүмдөрдүн, 

тапшырыктардын 

жана өтүнмөлөрдүн 

санын көбөйтүү. 

ИМ авторлорунун 

жана бизнес-

түзүмдөрүнүн өз ара 

аракеттенүүсү үчүн 

коммуникациялык 

Кыргызпатент 4000,0 

Коммуникациялык 

аянтчаларды (электрондук 

форумдар, технопарктар, 

бизнес-инкубаторлор, start-

up) түзүү  

2017 - 2020-

жылдар 

Кыргызпатент, 

ӨЭЖМК, 

Экономмин, 

БИМ, 

Айылчарбамин, 

15750,0 
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каналдарды жана 

аянтчаларды түзүү 

ТЖМ 

3.5 ИМди жаратуу жана 

пайдалануу 

процессинде 

мамлекеттик-жеке 

өнөктөштүктү 

өнүктүрүү 

Өлкөнүн инновациялык 

өнүгүүсүнө  бизнести 

катыштыруу маселелери 

боюнча маалыматтык иш-

чараларды (тегерек столдор, 

конференциялар, форумдар, 

семинарлар, диспут-клубдар 

ж.б.) өткөрүү 

Жыл сайын ИМди жаратууда 

жана пайдаланууда 

жеке секторду 

активдештирүү. 

Мамлекеттик-жеке 

өнөктөштүктүн 

негизинде түзүлгөн 

ИМ 

объектилеринин 

санын көбөйтүү. 

Жеке сектордон 

инновациялык 

өнүгүүгө 

инвестициялардын 

өсүшү 

Кыргызпатент, 

Инвестициялар-

ды тартуу 

боюнча 

агенттик, 

Экономмин, 

СӨП 

(макулдашуу 

боюнча) 

Бизнес-

ассоциациялар 

(макулдашуу 

боюнча) 

1600,0 

Маалыматтык материалдарды 

(брошюралар, буклеттер, 

жарыялоолор, видеороликтер 

ж.б.) чыгаруу 

Жыл сайын Кыргызпатент 

 

3500,0 

3.6 ИМге негизделген 

ата мекендик 

инновациялык 

долбоорлорду 

тандоо жана 

өндүрүшкө 

киргизүү үчүн 

Кыргыз-Россия 

өнүктүрүү 

ИМ жаатында Кыргыз-Россия 

өнүктүрүү фонду менен 

кызматташуу жөнүндө 

меморандум түзүү 

2017- 

жылдын  

II жарым 

жылдыгы 

ИМ объектилерин 

киргизүү үчүн узак 

мөөнөттүү жана 

туруктуу 

кызматташууну 

камсыздоо 

Кыргызпатент 

 

0,0 
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фондунун 

каражаттарын 

тартуу  

3.7 Инновациялык 

ишти талдоонун 

жана алдын ала 

болжолдоонун, 

жаңы 

технологияларды 

өнөр жай 

өндүрүшүнө 

киргизүү даражасын 

аныктоонун 

методикасын 

өркүндөтүү  

Эл аралык тажрыйбаны эске 

алуу менен инновациялык иш 

боюнча статистикалык 

маалыматтарды жыйноонун 

жана иштеп чыгуунун 

методикасын өркүндөтүү 

2020- 

жылдын  

II жарым 

жылдыгы 

ИМ жана 

инновациялык иш 

чөйрөсүн андан ары 

өнүктүрүү боюнча 

сунуштарды 

даярдоо үчүн 

өлкөдөгү 

инновациялык 

өнүгүү жөнүндө 

ишеничтүү жана 

ыкчам 

маалыматтарды 

алуу  

Кыргызпатент, 

Улутстатком 

(макулдашуу 

боюнча)  

150,0 

3.8 Инновациялык 

өнүктүрүү 

маселелерин 

региондук 

(тармактык жана 

кластердик) 

программаларга 

киргизүү 

Региондук (тармактык жана 

кластердик) программаларга 

кошуу үчүн сунуштарды 

киргизүү 

Жыл сайын Кластердик багытты 

эске алуу менен 

инновациялык ишти 

активдештирүү 

аркылуу 

региондорду 

өнүктүрүү  

Өкмөттүн 

облустардагы 

ыйгарым 

укуктуу 

өкүлдөрү, 

ЖМА, ЖӨБО  

(макулдашуу 

боюнча)  

Кыргызпатент 

700,0 

                                                                                                                                                         ЖЫЙЫНТЫГЫ: 144 389,5 
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Кыскартуулардын тизмеси 

 

БИМ Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги   

Экономмин Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги 

ММТМ Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 

ССМ Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги  

Айылчарбамин Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация 

министрлиги  

ТЖМ Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги 

МБК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы  

 

ЭККМК  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы 

күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы   

Кыргызпатент Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана 

инновациялар мамлекеттик кызматы 

Монополияга каршы агенттик Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу 

мамлекеттик агенттиги 

ӨЭЖМК Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу 

мамлекеттик комитети 

 

УИА Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы  

СӨП  Кыргыз Республикасынын  Соода-өнөр жай палатасы 

Улутстатком Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети 

Инвестицияларды илгерилетүү 

боюнча агенттик  

Кыргыз Республикасынын Экономика  министрлигинин алдындагы Инвестицияларды 

илгерилетүү боюнча агенттик  

КТРК Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы  
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ЖӨБО Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 

ЖМА Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар 

ЖОЖ Жогорку окуу жайлар 

ИИИ Илимий-изилдөө институттары  

КЭУ Коммерциялык эмес уюмдар 

Бизнес-ассоциациялар Кыргызстандын бизнес-ассоциациялары 

”Алтын Түйүн” РБИТАсы “Алтын Түйүн” Республикалык балдар инженердик техникалык академиясы  

ЕАПВ Евразия патенттик ведомствосу  

РМИМА Россия мамлекеттик интеллектуалдык менчик академиясы  

МПТК КР Мамлекеттик патенттик-техникалык китепканасы 

ТИКБ Технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору  

ИМ Интеллектуалдык менчик  

ЧУА Ченемдик укуктук актылар 

ЧОИ Чакан жана орто ишканалар 

ИДП Ички дүң продукция 

 

 


