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Құрметті əріптестер! 
Қазақстан Республикасы Əділет 

министрлігі Зияткерлік меншік құқығы 
комитеті  «Ұлттық зияткерлік меншік 
институты» Республикалық мемлекет-
тік қазыналық кəсіпорны  үшін (əрі қарай- 
«ҰЗМИ» РМҚК) қорытынды 2010 жыл  
кəсіпорынның қызметінде оң  өзгерістер 
қалдырды. Зияткерлік меншікті қорғау сала-
сында қолданыстағы заңнаманы жетілдіру 
жəне зияткерлік меншікті қорғау саласын-
да мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға 
бағытталған Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің 2010-2014 жылдарға арналған 
Стратегиялық жоспарын іске асыру  бойынша 
айқын  жұмыстар жүргізілді. 

2010 жылы «ҰЗМИ» РМҚК  материалдық- 
техникалық қамтамасыз ету,  кадрлар да-
йындау жəне халықаралық байланыстарды 
нығайту, Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымы стандарттарына сəйкес  зияткерлік 
меншік құқығын қамтамасыз ету бойынша  
шаралар қабылдау сияқты  кəсіпорынның 
дамуының  басты бағыттары  бойынша  оң 
нəтижелерге қол жеткізілді.  Сонымен бірге,  
олардың негізіне  2003- 2015 жылдарға 
арналған Стратегиялық индустриалдық-  
инновациялық дамуы, 2020 жылға дейінгі  
Қазақстанның дамуының стратегиялық жос-
пары, сондай-ақ 2010-2014 жылдарға 
арналған Жылдамдатылған индустриал-

Уважаемые друзья и коллеги! 
Для Республиканского государствен-

ного казенного предприятия «Национальный 
институт интеллектуальной собственности» 
Комитета по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции Респуб-
лики Казахстан (далее – РГКП «НИИС») 
итоговый 2010 год оставил позитивные 
изменения в деятельности предприятия. 
Проделана определенная работа по совершен-
ствованию действующего законодательства в 
сфере охраны интеллектуальной собствен-
ности и реализации Стратегического плана 
Министерства юстиции Республики Казах-
стан на 2010-2014 годы, направленного на 
осуществление государственной политики в 
сфере охраны и защиты интеллектуальной 
собственности.

В 2010 году РГКП «НИИС» достигнуты 
положительные результаты по таким основ-
ным направлениям развития предприятия, 
как достаточное материально-техническое 
обеспечение, подготовка кадров и укрепле-
ние международных связей, принятие мер 
по обеспечению прав интеллектуальной соб-
ственности в соответствие со стандарта-
ми Всемирной торговой организации. При 
этом в их основу легли задачи и приоритеты, 
определенные Стратегией индустриально-
инновационного развития на 2003-2015 годы, 
Стратегическим планом развития Казахстана 
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ды- инновациялық  даму бағдарламасында 
анықталған  тапсырмалар мен басымдылықтар 
жатады. 

Жоғарыда аталған стратегиялық 
құжаттардағы инновациялық процестерді əрі 
қарай нығайту бойынша қарастырылған  тап-
сырмалар, «ҰЗМИ» РМҚК  қызметкерлерінің 
тікелей  қатысуымен дайындалған, «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне  зияткерлік меншік мəселелері бо-
йынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» ҚР Заңының жобасын əзірлеуге 
себепші болды. 

Сонымен қатар, Кедендік Одақ пен 
Біртұтас  экономикалық кеңістіктің жұмыс 
істеуінің нормативтік - құқықтық қорын 
əзірлеу де  «ҰЗМИ» РМҚК  қызметінің  
өзекті  міндеттерінің бірі болып табыла-
ды. Біздің сарапшылар мен  заңгерлер Кеден 
Одағына мүше  3  мемлекеттің Үкімет бас-
шылары өткен жылы 9 желтоқсанда  бекіткен 
Зияткерлік меншік  саласы құқықтарын 
қорғауды реттеудің біртұтас принциптері ту-
ралы  келісімінде  ескерілген тұжырымдылық  
ескертулер мен  ұсыныстарды ұсынды. 

2010 жылы өтінімдерді беру  көлемінің 
артуында оң нəтижелерге жетуге мүмкіндік 
берген заңға тəуелді нормативтік - құқықтық 
актілерді жетілдіру бойынша  үлкен жұмыстар 
жүргізілді. 

Өнеркəсіптік меншік нысандарына 
өтінімдерді беру көлемінің артуы динами-
касы, əсіресе ұлттық өтінім берушілер бер-
ген өтінімдер санының артуы соның көрнекті 
көрсеткіші болып табылады. 

Есепті кезеңде «ҰЗМИ» РМҚК-ға 1850 
өтінім өнертабысқа келіп түсті, олардың 
ішінде патентке 331 өтінім, инновациялық па-
тентке 1519 өтінім келіп түскен, 2009 жылмен 
салыстырғанда  аталған көрсеткіштің  8% 
артқандығын көруге болады. 

Тауар таңбалары бойынша 3648 өтінім 
келіп түсті, бұл көрсеткіш  өтінім берушілердің 
белсенділігін көрсетеді. 2010 жылы пайда-
лы модельдерге 133 өтінім келіп түскен, яғни 
26% артқан. Өнеркəсіптік үлгілерге  түскен 
өтінімдер  саны бойынша да оң динамика  
байқалады, 250 өтінім түскен. 2009 жылғы 
көрсеткішпен салыстырғанда  49% артқан.  

до 2020 года, а также Программой форсиро-
ванного индустриально-инновационного раз-
вития на 2010-2014 годы.  

Предусмотренные в вышеназванных 
стратегических документах задачи по даль-
нейшему укреплению инновационных про-
цессов обусловили разработку проекта Зако-
на РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК по во-
просам интеллектуальной собственности», 
который был реализован при непосредствен-
ном участии сотрудников РГКП «НИИС». 

Разработка нормативно-правовой базы 
функционирования Таможенного союза и 
Единого экономического пространства также 
является одной из актуальных задач деятель-
ности РГКП «НИИС». Нашими экспертами 
и юристами были предложены концептуаль-
ные замечания и предложения, которые были 
учтены в Соглашении о единых принципах 
регулирования охраны и защиты прав в сфере 
интеллектуальной собственности, подписан-
ном Главами правительств трех государств-
участников Таможенного союза 9 декабря 
прошлого года. 

В 2010 году проведена большая рабо-
та по совершенствованию подзаконных 
нормативно-правовых актов, которая позво-
лила нам достичь положительных результа-
тов в плане роста подачи заявок. 

Динамика роста заявок на объекты про-
мышленной собственности, в особенности 
национальными заявителями, является на-
глядным тому подтверждением. 

За отчетный период всего в РГКП 
«НИИС» поступило 1850 заявок на изобрете-
ния, из них на патент 331 заявка, на инноваци-
онный патент 1519 заявок, в сравнении с 2009 
годом данный показатель показывает увели-
чение на  8 %. Количество поступивших за-
явок по товарным знакам -  3648 заявок так-
же свидетельствует об активности заявите-
лей. На 26 %  в  2010 году возросло количе-
ство поступивших заявок на полезные моде-
ли – 133 заявки. Положительная динамика на-
блюдается и по количеству поступивших за-
явок на промышленные образцы, что соста-
вило 250 заявок. По сравнению с 2009 годом 
данный показатель возрос на 49%. 
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Біздің кəсіпорнымыздың қызметінің 
маңызды көрсеткіштерінің бірі  қарасты-
рылатын  өтінімдердің саны мен сапасы екені 
белгілі. 

Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға 
арналған Стратегиялық жоспарын іске 
асыру мақсатында  өнертабыстарға, 
пайдалы модельдерге, селекциялық 
жетістіктерге, өнеркəсіптік үлгілерге жəне 
тауар таңбаларына  6358 қорғау құжаттары 
берілген,  2009 жылмен салыстырғанда 
11,4% көп.  Берілген қорғау құжаттарының 
санының артуы  өнеркəсіптік үлгілердің 
барлық нысандары бойынша  байқалады. 
Өнертабысқа  берілген патенттердің саны 2 
есеге  артқан,  инновациялық  патенттер 14%, 
тауар таңбаларына берілген куəліктер 10% ,  
өнеркəсіптік үлгілерге патенттер 24%, пайда-
лы модельдерге патенттер 10%,   селекциялық  
жетістіктерге өсімдік сорттарына патенттер 
5 есеге,  жануарлар тұқымдарына  патенттер 
саны 25 % артқан.

Қызмет көрсету нарығының қолайлы  
жағдай тудыруының бірі, шүбəсіз, 2010 жылы 
«ҰЗМИ» РМҚК сарапшыларының  күшімен 
патенттік жаңалыққа  ақпараттық ізденістің 
жүзеге асуы. Осы мақсатта  жыл сайын Жапо-
ния, АҚШ, Ресей, Франция, Германия, Швей-
цария жəне т.б. жетекші əлем мемлекеттерінің 
патенттік ақпараттарын біріктіретін «Əлем 
елдерінің өнертабысы» Мəліметтер қорын 
жаңарту бойынша  жұмыстар жүргізіледі. 

Қорғау қабілеттілігінің  «жаңашыл-
дық» жəне «түпнұсқалық» шарттарына 
сəйкестігін анықтау үшін  əлемнің жетекші 
мемлекеттерінің патенттік ақпараттарын  
қосатын өнеркəсіптік үлгілер бойынша  дер-
бес  іздеу жұмыстары жүргізіледі.

2010 жылы  Қазақстанда тіркелген  жəне 
берілген  өнеркəсіптік үлгілерге бірінші рет 
іздеу параметрлері кеңейтілген  ұлттық іздеу 
қорлары жасалғандығын атап өту керек.

Біздің жетістіктеріміз  өтінімдерді 
қарауды  жылдамдату жəне  берілетін 
патенттердің сапаларының артуына, авторлар-
ды  патент алуға ынталандыруға алып келді.

«ҰЗМИ» РМҚК үшін сараптаманың 
қажеттіліктерін қамтамасыз ететін 
ақпараттық инфрақұрылымды дамыту жəне  

Как известно, одним из важнейших по-
казателей деятельности нашего предприятия, 
является количество и качество рассматрива-
емых заявок. 

Так, в целях исполнения Стратегическо-
го плана Министерства юстиции Республи-
ки Казахстан на 2010–2014 годы выдано 6358 
охранных документов на изобретения, полез-
ные модели, селекционные достижения, про-
мышленные образцы и товарные знаки, что в 
сравнении с 2009 годом на 11,4 % больше. По-
вышение количества выданных охранных до-
кументов наблюдается по всем объектам про-
мышленной собственности. В частности вы-
дано патентов на изобретение в 2 раза боль-
ше, инновационных патентов на 14 %, свиде-
тельств на товарные знаки на 10 %, патентов 
на промышленные образцы на 24 %, патентов 
на полезные модели на 10 %, патентов на со-
рта растений в 5 раз, на породы животных на 
25 %. 

Безусловно, одним из фактороов созда-
нийя благоприятных условий рынка услуг яв-
ляется осуществляемый с 2010 года силами 
экспертов РГКП «НИИС» информационный 
поиск на патентную новизну. Для этой цели 
ежегодно проводятся работы по обновле-
нию Базы данных «Изобретения стран мира», 
включающей патентную информацию веду-
щих стран мира, таких как: Япония, США, 
Россия, Франция, Германия, Швейцария и др. 

Для определения соответствия критериям 
охраноспособности «новизна» и «оригиналь-
ность» самостоятельно осуществляются по-
исковые работы и по промышленным образ-
цам, которые также включают  патентную ин-
формацию ведущих стран мира.

Важно отметить, что в 2010 году впервые 
была сформирована национальная поиско-
вая база поданных заявок на промышленные 
образцы и зарегистрированных в Казахстане 
промышленных образцов, с расширенным па-
раметром поиска.

Наши достижения привели к ускорению 
рассмотрения заявок и  увеличению качества 
выдаваемых патентов, стимулированию авто-
ров на получение патента.

Для РГКП «НИИС» по-прежнему акту-
альным вопросом остается формирование и 
развитие информационной инфраструкту-
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қалыптастыру  бұрынғыдай  өзекті мəселе бо-
лып қалып отыр. Осы мақсатта 2010 жылдың 
қаңтар айында «ҰЗМИ» РМҚК жұмысы  
ескірген  бағдарламалық қамтамасыз етуді 
ауыстыруға  жəне  өнеркəсіптік меншік 
нысандарына қорғау құжаттарымен,  іс 
жүргізуге жəне  электрондық құжат айналы-
мын ұйымдастыру жұмыстарын жеңілдету 
жəне  автоматтандыру  бойынша құрылымдық  
бөлімшелердің функционалдық талаптарын  
қанағаттандыруға бағытталған жаңа «ҰЗМИ» 
ААЖ  автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесіне  толықтай көшті.

Осы аталған артықшылықтармен бірге  
«ҰЗМИ» ААЖ сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы əрекетке бағытталған  қауіпсіздік  сая-
сатын жүргізуге жəне on - line  режимінде 
тұтынушылардың  кез келген əрекетін  
бақылап отыруға мүмкіндік береді.

Тұтастай алғанда, қолданылатын барлық 
шаралар өнеркəсіптік меншік нысандарына 
өтінімдерді сараптауды жылдамдатып қана 
қоймай, ең бастысы,  қорғау құжаттарының 
қолданыс мерзімдерін ұзартуға, соның сал-
дарынан нысандардың өндіріске ерте енуіне 
жəне авторларды қорғау құжаттарын алуға 
ынталандыруға жағдай жасайды.  

Зияткерлік меншік саласының да-
муы білікті мамандарсыз іске аспайды. 
Сондықтан да 2010 жыл бойы «ҰЗМИ» РМҚК  
қызметкерлері Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымында (ДЗМҰ),  Еуразиялық 
патенттік ведомствода (ЕАПВ) сынақтан 
өтті,  Ресей мемлекеттік зияткерлік  меншік 
институында, Украина зияткерлік меншік 
институтының Киев қ. Одесса заң академия-
сында оқуда, ДЗМҰ, ЕАПҰ  жəне  басқа 
мемлекеттер патенттік ведомстволары 
ұйымдастырған  көптеген шараларға қатысты. 

Мемлекеттің индустриалдық- 
экономикалық дамуында  өнертапқыштық 
қызметінің рөлін арттыру жəне насихат-
тау бойынша Халықаралық зияткерлік 
күні мерекесіне орай Өнертапқыштық 
саласындағы жетістіктердің «Шапағат» 
Республикалық байқауы қажетті шара бо-
лып табылады. «Шапағат- 2010» байқауының 
жарқын оқиғасы ретінде ДЗМҰ қазақстандық  
өнертапқыштарға  арналған арнайы марапат-
тарын, ДЗМҰ «Жас дарын» құрмет грамо-

ры, обеспечивающей потребности эксперти-
зы. С этой целью, с января 2010 года РГКП 
«НИИС» осуществил полный переход рабо-
ты в новой автоматизированной информаци-
онной системе АИС «НИИС», предназначен-
ной для замены устаревшего программного 
обеспечения и удовлетворения функциональ-
ных требований структурных подразделений 
в плане автоматизации и упрощения работы 
с охранными документами на объекты про-
мышленной собственности, ведения делопро-
изводства и организации электронного доку-
ментооборота.

Наряду со всеми имеющимися преиму-
ществами, АИС «НИИС» позволяет  реализо-
вать политику безопасности, которая направ-
лена на антикоррупционные действия и по-
зволяет отслеживать в режиме on-line любые 
действия, совершенные пользователем.

Развитие сферы интеллектуальной соб-
ственности неосуществимо без квалифици-
рованных специалистов. Поэтому, на протя-
жении 2010 года сотрудники РГКП «НИИС» 
проходили стажировку во Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), в Евразийском патентном ведом-
стве (ЕАПО), проходят обучение в Россий-
ском государственном институте интеллекту-
альной собственности, Украинском институ-
те интеллектуальной собственности Одесской 
юридической Академии в г. Киеве, участво-
вали во многих мероприятиях, организован-
ных ВОИС, ЕАПО и патентными ведомства-
ми других государств. 

Необходимым мероприятием по про-
паганде и повышению роли изобрета-
тельской деятельности в индустриально-
экономическом развитии страны стал прово-
димый накануне Международного дня интел-
лектуальной собственности ежегодный Ре-
спубликанский конкурс достижений в обла-
сти изобретательства «Шапағат». Ярким со-
бытием конкурса «Шапағат - 2010»,  стали на-
грады ВОИС, учрежденные специально для 
казахстанских изобретателей, почетная гра-
мота ВОИС «Юному дарованию» и золотая 
медаль им. В.И.Блинникова «За вклад в изо-
бретательское и патентное дело» ЕАПО.

В отчетном году одобрительные резуль-
таты отмечены и по итогам деятельности Фи-
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тасы мен ЕАПҰ В.И.Блинников  атындағы  
«Өнертапқыштық жəне патент ісіне қосқан 
үлесі үшін» алтын медалді атап өтуге болады. 

Есепті жылы «ҰЗМИ» РМҚК   Ал-
маты қ. филиалы (əрі қарай- филиал)  
қызметінің қорытындысы бойынша да  оң 
нəтижелер  анықталды. Аталған нəтижелер 
Филиалдың негізгі қызметтерінің барлық  
көрсеткіштерінің артуынан көрінеді. 

Филиалдың Оқу орталығы 2010 жылы 7 оқу 
семинарын,  ЗМ саласында  құқықтық білім-ді 
насихаттау мақсатында ЖОО оқытушылары,  
магистранттары жəне студенттері  арасын-
да 5 семинар өткізді.  Территориялық ке-
ден органдары қызметкерлерінің тарапы-
нан зияткерлік меншікті қорғау саласына 
жоғары қызығушылықтарын ескере отырып, 
ҚР Əділет министрлігі  орталық байланыс 
құралдарын пайдалана отырып қашықтықтан 
оқыту курстары ұйымдастырылып, мəресіне 
жетті. 

Тілдерді қолдану мен дамытудың   
2001-2010 жылдарға арналған  мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру аясында 
мемлекеттік тілді қолдану  аясын кеңейту 
бойынша  жұмыстар  жалғасуда. 2010 жылдан 
бастап  барлық шығыс құжаттар орыс жəне 
қазақ тілдерінде жүргізіледі. «ҰЗМИ» РМҚК 
қызметкерлері арасында  мемлекеттік тілді 
білу  деңгейін  арттыру мақсатында  «Тілдер 
күніне» орай  «Қазақстанның болашағы – 
қазақ тілінде» тақырыбында ашық  сабақ 
өткізілді. 

«ҰЗМИ» РМҚК  маңызды қызметі 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымымен, 
Еуразиялық патенттік ведомствомен, 
Еуропалық патенттік ведомствомен, сонымен 
қатар шет елдердің патенттік ведомстволары-
мен  халықаралық ынтымақтастықты жүзеге 
асыру болып табылады. 

Таңбаларды халықаралық тіркеу туралы 
Мадрид  келісіміне Хаттамаға Қазақстанның  
2010 жылы қосылуынан кейін ұлттық өтінім 
берушілер өтінімдерін  жеңілдетілген тіркеу 
процедуралары бойынша ағылшын немесе 
испан  тілдерінде  беру мүмкіндіктеріне ие 
болғандығын айта кеткен жөн. 

«ҰЗМИ» РМҚК    қызметі  барлық 
жоғарыда аталған  бағыттар бойынша  
мемлекеттің инновациялық процестерінің 

лиала РГКП «НИИС» г. Алматы (далее - Фи-
лиал). Данные результаты нашли отражение в 
повышении практически всех показателей по 
основной деятельности Филиала.

Учебным центром Филиала в 2010 году 
проведены 7 обучающих семинаров, 5 семи-
наров с целью пропаганды правовых знаний 
в сфере интеллектуальной собственности сре-
ди преподавателей, магистрантов и студен-
тов ВУЗов. Учитывая повышенный интерес к 
сфере охраны  интеллектуальной собственно-
сти со стороны работников территориальных 
таможенных органов, были организованы и 
завершены курсы дистанционного обучения 
с использованием средств централизованной 
связи Министерства юстиции РК.

В рамках реализации Государственной 
программы функционирования и развития 
языков на 2001-2010 годы продолжена рабо-
та по расширению сферы использования го-
сударственного языка. С 2010 года вся исхо-
дящая корреспонденция осуществляется как 
на русском, так и на государственном язы-
ках. С целью повышения уровня знаний госу-
дарственного языка среди сотрудников РГКП 
«НИИС» состоялся открытый урок «Будущее 
Казахстана – в казахском языке», приурочен-
ный к празднованию «Дня языков».

Значительной работой РГКП «НИИС» яв-
ляется осуществление международного со-
трудничества с Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности, Евразийским 
патентным ведомством, Европейским патент-
ным ведомством, а также патентными ведом-
ствами зарубежных стран. 

Следует отметить, что с ратификаци-
ей Казахстаном в 2010 году Протокола к Ма-
дридскому соглашению о международной ре-
гистрации знаков у национальных заявителей 
появилась возможность подавать заявки на 
международную регистрацию на английском 
или испанском языках по упрощенной проце-
дуре регистрации.  

Деятельность РГКП «НИИС» по всем 
вышеперечисленным направлениям отражает 
современные тенденции инновационных про-
цессов в стране. Успешная реализация наме-
ченных целей 2010 года ставит перед нами но-
вые задачи, направленные на развитие и по-
всеместное совершенствование государствен-
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қазіргі заманғы  үрдістерін көрсетеді. 
2010 жылы жоспарланған мақсаттардың 
жемісті жүзеге асырылуы  біздің алдымызға  
зияткерлік меншік құқығын тиімді қорғауды 
қамтамасыз ету жəне  осы салада біртұтас сая-
сатты қалыптастыру мақсатында  зияткерлік 
меншік мемлекеттік жүйесін түгел дерлік 
жетілдіруге жəне дамытуға  бағытталған жаңа 
міндеттер қояды. 

  

Бекенов Сырым Еркінұлы,
«Ұлттық зияткерлік меншік институты»  
РМҚК директоры

ной системы интеллектуальной собственно-
сти с целью обеспечения эффективной охра-
ны прав интеллектуальной собственности и 
формирования единой политики в этой сфере.

Бекенов Сырым Еркинович,
Директор РГКП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности»
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Структура РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности»
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМҚК құрылымы

Хат - хабарларды тіркеу
жəне есепке алу, мұрағат

қызметі
Служба регистрации и
учета корреспонденции,

архив

Ақпараттық қамтамасыз
ету жəне «Патент» МҚ

қызметі
Служба информационного

обеспечения
и БД «Патент»

Құқықтық қамтамасыз ету
қызметі

Служба правового 
обеспечения

Өнеркəсіптік үлгілерді
сараптау қызметі
Служба экспертизы
промышленных 

образцов

Тауар таңбаларын жəне
тауар шығарылған
жерлердің атауларын
сараптау қызметі
Служба экспертизы
товарных знаков и
наименований мест

происхождения товаров

Өнертабыстарды, пайдалы
модельдерді жəне

селекциялық жетістіктерді
сараптау қызметі
Служба экспертизы

изобретений, полезных 
моделей и селекционных

достижений

Тіркеу - бақылау қызметі
Регистрационно - 
контрольная

служба

Директордың бірінші
орынбасары

Первый заместитель 
директора

Бас сарапшы - кеңесші
Главный эксперт советник

Директордың орынбасары
Заместитель директора

«ҰЗМИ» РМҚК 
филиалы

 (Алматы қ.) 
Филиал

 РГКП «НИИС»
 (г.Алматы) 

Кадрлар қызметі 
Служба кадров 

Қаржы- 
экономикалық 

қызметі 
Финансово-

экономическая 
служба 

Талдаулық зерттеулер 
жəне халықаралық 
қатынастар қызметі

Служба 
аналитических 
исследований и 
международных 
отношений

ДИРЕКТОР
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ӨНЕРКƏСІПТІК МЕНШІК ОБЪЕКТІЛЕРІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  ӨНЕРКƏСІПТІК МЕНШІКТІ 
ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ  НОРМАТИВТІК- ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІ:

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ:

 Қазақстан Республикасының 1995 
жылғы 30 тамыздағы Конституциясы;

 Қазақстан Республикасының 1997 
жылғы 16 шілдедегі N 167 Қылмыстық      
кодексі

 Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексі , Жалпы бөлім;

 Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексі , Ерекше бөлім,

 «Тауар таңбалары, қызмет көрсету 
таңбалары жəне тауар шығарылған 
жерлердің атаулары туралы»  Қазақстан 
Республикасының Заңы; 

 «Селекциялық жетістіктерді қорғау ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Заңы; 

 Қазақстан Республикасының Патент  
заңы;

 «Қазақстан Республикасының 
кейбiр заңнамалық актiлерiне зияткерлiк 
меншiк мəселелерi бойынша өзгерiстер мен 
толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан 
Республикасының 2009 жылғы 10 шiлдедегi 
N 179-IV Заңы

 «Қазақстан Республикасының 
Шетелдік ресми құжаттарды заңдастыру та-
лаптарын жоятын конвенцияға қосылуы тура-
лы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 
30 желтоқсандағы N 11-II Заңы:

 «Шетелдік ресми құжаттарды  
заңдастыруды талап етудің  күшін жоятын  
конвенция ережелерін іске асыру жөніндегі  
шаралар туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2001 жылғы 24 сəуірдегі №545 
Қаулысы;

Қазақстан Республикасы Əдiлет 
министрлiгiнде 2010 жылғы 17 мамыр-
да Нормативтiк құқықтық келсiмдердi 

 Конституция Республики Казахстан от 
30 августа 1995 года;

 Уголовный кодекс Республики Казах-
стан от 16 июля 1997 года № 167;

 Гражданский Кодекс Республики Ка-
захстан, Общая часть;

 Гражданский Кодекс Республики Ка-
захстан, Особенная часть;

 Закон Республики Казахстан «О товар-
ных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров»;

 Закон Республики Казахстан «Об охра-
не селекционных достижений»;

 Патентный Закон Республики Казах-
стан;

 Закон Республики Казахстан от 30 де-
кабря 1999 года № 11 «О присоединении Ре-
спублики Казахстан к Конвенции, отменяю-
щей требование легализации иностранных 
официальных документов»;

 Постановление Правительства Респу-
блики Казахстан от 24 апреля 2001 года № 
545 «О мерах по реализации положений Кон-
венции, отменяющей требование легализации 
иностранных официальных документов»;

 Приказ и.о. Министра юстиции Респу-
блики Казахстан от 23 апреля 2010 года № 136 
«Некоторые вопросы правовой охраны объек-
тов промышленной собственности», зареги-
стрированный в Министерстве юстиции Ре-
спублики Казахстан 17 мая 2010 года № 6234, 
опубликованный в «Собрании актов цен-
тральных исполнительных и иных централь-
ных государственных органов Республики 
Казахстан» № 16 от 15 декабря 2010 года об 
утверждении инструкций, регламентирую-
щих основную деятельность РГКП «НИИС» 
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мемлекеттiк тiркеудiң тiзiлiмiне N 6234 бо-
лып тіркелген, 2010 жылғы 15 желтоқсанда 
№16 «Қазақстан Республикасының 
орталық атқарушылық жəне  басқа орталық 
мемлекеттік органдары актілері жинағында» 
жарияланған Қазақстан Республикасы Əділет 
министрінің м.а. 2010 жылғы 23 сəуірдегі 
№136 «Өнеркəсiптiк меншiк объектiлерiн 
құқықтық қорғаудың кейбiр мəселелерi» 
бұйрығымен «ҰЗМИ» РМҚК  мен өкілетті 
органның негізгі қызметтерін регламенттейтін  
нұсқаулықтар бекітілген:

1) Селекциялық жетiстiктерге патент бе-
руге өтiнiм беру жəне қарау жөнiндегi ереже;

2) Өнертабысқа инновациялық патент-
ке немесе патентке өтiнiмдi жасау, ресiмдеу 
жəне қарау жөнiндегi нұсқаулық;

3) Пайдалы модельге патент беруге 
өтiнiмдi жасау, ресiмдеу жəне қарау жөнiндегi 
нұсқаулық;

4) Тауар таңбасына өтiнiмдi жасау, 
ресiмдеу жəне қарау жөнiндегi нұсқаулық;

5) Тауардың шыққан жерiнiң атауы мен 
тауардың шыққан жерiнiң атауын пайдалану 
құқығына берiлетiн өтiнiмдi жасау, ресiмдеу 
жəне қарау жөнiндегi нұсқаулық;

6) Қазақстан Республикасында Тауар 
таңбасын (қызмет көрсету таңбасын) жалпыға 
мəлiм деп тану жөнiндегi ереже;

7) Өнеркəсiптiк меншiк объектiлерiн 
пайдалануға арналған лицензиялық, 
сублицензиялық шарттарды тiркеу жөнiндегi 
нұсқаулық;

8) Өнеркəсiптiк меншiк объектiлерiне 
ерекше құқықты беру туралы шарттарды 
тiркеу жөнiндегi нұсқаулық.

и уполномоченного органа:
1) Правила подачи и рассмотрения заявки 

на выдачу патента на селекционное достиже-
ние;

2) Инструкция по составлению, оформле-
нию и рассмотрению заявки на выдачу инно-
вационного патента или патента на изобрете-
ние;

3) Инструкция по составлению, оформле-
нию и рассмотрению заявки на выдачу патен-
та на полезную модель;

4) Инструкция по составлению, оформ-
лению и рассмотрению заявки на товарный 
знак;

5) Инструкция по составлению, оформле-
нию и рассмотрению заявки на наименование 
места происхождения товара и предоставле-
ние права пользования наименованием места 
происхождения товара;

6) Правила признания товарного знака 
(знака обслуживания) общеизвестным в Ре-
спублике Казахстан;

7) Инструкция по регистрации лицензион-
ных, сублицензионных договоров на исполь-
зование объектов промышленной собственно-
сти;

8) Инструкция по регистрации договоров 
об уступке исключительного права на объек-
ты промышленной собственности.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ РАТИФИЦИЯЛАҒАН ӨНЕРКƏСІПТІК 
МЕНШІК САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КЕЛІСІМДЕР

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, РАТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕСПУБЛИКОЙ 
КАЗАХСТАН

 Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымын бекіткен Конвенция;

 Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы 
арасындағы ынтымақтастық бағдарламасы;

 Бір тараптан Қазақстан Республикасы, 
екінші тараптан Еуропалық қоғамдастықтар 
мен оларға мүше- мемлекеттер арасын-
да  серіктестік жəне ынтымақтастық туралы 
келісім;

 Бір тараптан Қазақстан Республика-
сы  жəне екінші тараптан Чеш Республика-
сы, Эстония Республикасы, Кипр Республика-
сы, Латвия Республикасы, Литва Республика-
сы, Венгер Республикасы, Мальта Республи-
касы, Польша Республикасы, Словения  Рес-
публикасы жəне Словакияның Еуропалық 
Одаққа енуін ескере отырып, Еуропалық 
қоғамдастықтар жəне оларға мүше- мемлекет-
тер арасында  серіктестік жəне ынтымақтастық 
туралы келісімге Хаттама;

 Зияткерлік меншік саласында құқық 
бұзушылықты ескерту жəне алдын алу   бо-
йынша  ақпараттармен мемлекет аралық ал-
масуды ұйымдастыру жəне ұлттық мəліметтер 
қорын қалыптыстыру тұжырымдамасы;

 Өнеркəсіптік үлгілерді қорғау  туралы 
Париж конвенциясы;

 Патенттік кооперация туралы шарт 
(РСТ);

 Еуразиялық патенттік конвенция;
 Тауар таңбаларын  халықаралық тіркеу 

туралы Мадрид келісімі;
 Тауар таңбаларын  халықаралық тіркеу 

туралы Мадрид келісіміне Хаттама;
 Тауар таңбалары жөніндегі заңдар ту-

ралы шарт. Тауар таңбалары жөніндегі  заңдар 
туралы шартқа Нұсқаулық (TLT);

 Патенттік реттемелер мақсатындағы 
микроорганизмдерді сақтауды  халықаралық 
мойындау туралы Будапешт шарты;

 Өнеркəсіптік үлгілердің  халықаралық 
сыныптамасын бекіту туралы Локарн келісімі;

 Конвенция, учреждающая Всемирную 
Организацию Интеллектуальной Собственно-
сти;

 Программа сотрудничества между Пра-
вительством Республики Казахстан и Всемир-
ной Организацией Интеллектуальной Соб-
ственности;

 Соглашение о партнерстве и сотрудни-
честве между Республикой Казахстан, с одной 
стороны, и Европейскими сообществами и их 
государствами-членами, с другой стороны; 

 Протокол к Соглашению о партнер-
стве и сотрудничестве, устанавливающему 
партнерство между Республикой Казахстан, с 
одной стороны, и Европейскими сообщества-
ми и их государствами-членами, с другой сто-
роны, принимая во внимание вступление Чеш-
ской Республики, Эстонской Республики, Ре-
спублики Кипр, Латвийской Республики, Ли-
товской Республики, Венгерской Республики, 
Республики Мальта, Республики Польша, Ре-
спублики Словения и Словацкой Республики в 
Европейский союз;

 Концепция формирования националь-
ных баз данных и организации межгосудар-
ственного обмена информацией по предупре-
ждению и пресечению правонарушений в об-
ласти интеллектуальной собственности;

 Парижская конвенция об охране про-
мышленной собственности;

 Договор о патентной кооперации 
(РСТ);

 Евразийская Патентная Конвенция;
 Мадридское соглашение о междуна-

родной  регистрации товарных знаков;
 Протокол к Мадридскому соглашению 

о международной  регистрации товарных зна-
ков;

 Договор о законах по товарным знакам. 
Инструкция к Договору о законах по товар-
ным знакам (TLT);

 Будапештский договор о международ-
ном признании депонирования микроорганиз-
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 Таңбаларды тіркеу үшін Тауарлар мен 
қызметтердің халықаралық классификациясы 
туралы Ницца келісімі; 

 Халықаралық патенттік классифика-
ция туралы  Страсбург келісімі;

 Зияткерлік меншік саласындағы 
құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі  
ынтымақтастық туралы келісім;

 Жалған тауар таңбалары мен 
географиялық белгілерді  пайдаланудың ал-
дын алу  жəне  ескерту  бойынша шаралар ту-
ралы келісім;

 Өнеркəсіптік меншікті қорғау бо-
йынша шаралар жəне өнеркəсіптік меншікті 
қорғау мəселелері  бойынша Мемлекетаралық 
кеңес құру туралы келісім;

 Өнертабысты құқықтық қорғау са-
ласында мемлекетаралық құпиялылықты 
сақтауды өзара қамтамасыз ету туралы 
келісім;

 CD-ROM оптикалық дисклеріне 
бірлескен аймақтық патенттік- ақпараттық 
өнімдер шығару туралы келісім;

 Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 
Ресей Федерациясы Үкіметі арасындағы екі 
жақты əскери- техникалық ынтымақтастық 
барысында алынған жəне пайдаланыла-
тын зияткерлік қызметтің нəтижелеріне 
құқықтарды өзара қорғау туралы  келісімі;

 Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 
Грузия Үкіметі арасындағы өнеркəсіптік 
меншікті  қорғау саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісім;

 Ресей Федерациясы Үкіметі мен 
Қазақстан Республикасы Үкіметі  арасындағы  
өнеркəсіптік меншікті қорғау саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісім;

 Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 
Өзбекстан Республикасы Үкіметі арасындағы 
зияткерлік меншікті  қорғау саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісім;

мов для целей патентной процедуры;   
 Локарнское соглашение об учреждении 

Международной классификации промышлен-
ных образцов;

 Ниццкое соглашение о Международ-
ной классификации товаров и услуг для реги-
страции знаков;

 Страсбургское соглашение о Междуна-
родной патентной классификации;

 Соглашение о сотрудничестве по пре-
сечению правонарушений в области интеллек-
туальной собственности;

 Соглашение о мерах по предупрежде-
нию и пресечению использования ложных то-
варных знаков и географических указаний; 

 Соглашение о мерах по охране про-
мышленной собственности и создании Меж-
государственного совета по вопросам охраны 
промышленной собственности;

 Соглашение о взаимном обеспечении 
сохранности межгосударственных секретов в 
области правовой охраны изобретений;

 Соглашение о выпуске совместного ре-
гионального патентно-информационного про-
дукта на оптических дисках CD-ROM;

 Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Рос-
сийской Федерации о взаимной охране прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, 
используемые и полученные в ходе двусторон-
него военно-технического сотрудничества;

 Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Гру-
зии о сотрудничестве в области охраны про-
мышленной собственности;

 Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством 
Азербайджанской Республики о сотрудниче-
стве в области охраны промышленной соб-
ственности;

 Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Ре-
спублики Казахстан о сотрудничестве в обла-
сти охраны промышленной собственности; 

 Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Ре-
спублики Узбекистан о сотрудничестве в обла-
сти охраны прав интеллектуальной собствен-
ности;

 Гаагская конвенция, отменяющая тре-
бование легализации иностранных официаль-
ных документов.
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ӨНЕРКƏСІПТІК МЕНШІК НЫСАНДАРЫН  ТІРКЕУ 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2010 жылы  өнеркəсіптік меншік ны-
сандарына  қорғау құжаттарын беру-
ге өтінімдердің келіп түсуінің оң серпіні  
сақталды. Есеп беріп отырған жылда «ҰЗМИ» 
РМҚК барлығы 5948 өтінім келіп түсті, 2009 
жылмен салыстырғанда 4% артқан. 

1- кестедегі мəліметтерден көретініміздей   
«ҰЗМИ» РМҚК келіп түсетін өтінімдердің 61 
%   тауар таңбаларына келіп түскен өтінімдер 
құрайды, жалпы саны  - 3648, соның ішінде 
1611 өтінімді  ұлттық өтінім берушілер, 2037-  
шетелдік  өтінім берушілер берген.

Өнертабысқа  1850 өтінім келіп түсті, жал-
пы келіп түскен өтінімдердің 31%  құрайды. 
Олардың 1691 ұлттық өтінім берушілерден, 
159- шетелдік өтінім берушілерден келіп 
түскен.

Өнеркəсіптік үлгілерге 250 өтінім 
келіп түскен,  ол жалпы келіп түскен 
өтінімдердің 4% құрайды, 149 өтінім ұлттық 
өтінім берушілерден, 101 шетелдік өтінім 
берушілерден келіп түсті.

Пайдалы модельдерге 133 өтінім келіп 
түсті, жалпы  келіп түскен өтінімдердің 
2 %  құрайды,  олардың 89 ұлттық 
өтінім берушілерден, 44 шетелдік өтінім 
берушілерден келіп түсті.

Селекциялық жетістіктерге 65 өтінім, 
яғни жалпы өтінімдердің 1 % құрайтын өтінім 
келіп түсті, 9 өтінім жануарлар тұқымдарына, 
56 өтінім өсімдік сорттарына келіп түсті.

Тауар шығарылған жерлердің атауларына 
2 өтінім келіп түсті.

В 2010 году сохранилась положитель-
ная динамика поступления заявок на выда-
чу охранных документов на объекты про-
мышленной собственности. В отчетном году 
в РГКП «НИИС» поступило 5948 заявок, что 
практически на 4% больше показателя 2009г. 

Из данных Таблицы 1 следует, что основ-
ную долю поступивших заявок составили за-
явки, поданные на товарные знаки – 3648 или 
61% от общего количества поданных в РГКП 
«НИИС» заявок, из которых 1611 поданы на-
циональными заявителями, 2037 – иностран-
ными.

На изобретения было подано 1850 заявок 
или 31% от общего количества поданных зая-
вок, из которых 1691 поданы национальными 
заявителями, 159 –  иностранными.

На промышленные образцы поступило 
250 заявок, что составило 4% от общего ко-
личества, 149 из которых поступили от наци-
ональных заявителей, 101 – от иностранных.

На полезные модели – 133 заявки или 2% 
от общего количества поданных заявок, 89 из 
которых поданы национальными заявителя-
ми, 44 – иностранными.

На селекционные достижения – 65, что 
составляет 1% от общего количества, из кото-
рых 9 заявок были поданы на породы живот-
ных, 56 – на сорта растений.

На наименования мест происхождения 
товара поступили  2 заявки.  

1-кесте.
2010 жылы өнеркəсіптік меншік нысандарына  қорғау 

құжаттарын беруге «ҰЗМИ» РМҚК келіп түскен өтінімдер бойынша мəліметтер 

Өтінімдер бойынша 
мəліметтер

Келіп түскен өтінімдер саны
Ұлттық өтінім 
берушілерден

Шетелдік өтінім 
берушілерден Барлығы

Өнертабыстар 1691 159 1850
Пайдалы модельдер 89 44 133
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Өнеркəсіптік үлгілер 149 101 250
Тауар таңбалары 1611 2037 3648

Тауар шығарылған 
жерлердің атаулары 1 1 2

Селекциялық 
жетістіктер

жануарлар тұқымдары
9 - 9

өсімдіктер сорттары 
56 5 56

Таблица 1
Сведения по поступившим в РГКП «НИИС» заявкам 

на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности в 2010 г.

Объект промышленной 
собственности

Количество поступивших заявок
От национальных  

заявителей
От  иностранных

заявителей Всего

Изобретения 1691 159 1850
Полезные модели 89 44 133
Промышленные 
образцы 149 101 250

Товарные знаки 1611 2037 3648

Наименование места 
происхождения товара 1 1 2

Селекционные 
достижения

породы животных
9 - 9

сорта растений
51 5 56
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ӨНЕРКƏСІПТІК МЕНШІК НЫСАНДАРЫН  САРАПТАУ 

ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Общие сведения по выданным охранным 
документам на объекты промышленной соб-
ственности в 2010 году представлены в Таб-
лице 2.

Всего за отчетный период на объекты 
промышленной собственности было выда-
но 6358 охранных документов, что на 11,4 % 
больше показателей прошлого года.

2- кестеде 2010 жылы өнеркəсіптік 
меншік нысандарна берілген орғау құжаттары 
бойынша мəліметтер көрсетілген. 

Есеп беріп отырған жылда өнеркəсіптік 
меншік нысандарына 6358 қорғау құжаттары  
берілді, өткен жылмен салыстырғанда 
көрсеткіш 11,4 % артқан. 

2-кесте.
2010 жылы «ҰЗМИ» РМҚК өнеркəсіптік меншік 

нысандарына берілген қорғау құжаттары бойынша мəліметтер 

Өнеркəсіптік 
меншік 
нысаны 

Берілген қорғау 
құжаттарының 
(патенттердің) 

саны 

Берілген қорғау 
құжаттарының 

(алдын ала 
патенттердің) 

саны 

Берілген қорғау 
құжаттарының 
(инновациялық 
патенттердің) 

саны 

Берілген 
қорғау 

құжаттарының 
(куəліктердің) 

саны 

БА
РЛ

Ы
ҒЫ

Ұ
лт
ты

қ 
өт
ін
ім

 
бе
ру
ш
іл
ер
ге

Ш
ет
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к 
өт
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ім
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ш
іл
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ге

Ұ
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ты

қ 
өт
ін
ім
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ш
іл
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ге

Ш
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ді
к 
өт
ін
ім
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ш
іл
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ге

Ұ
лт
ты

қ 
өт
ін
ім
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ш
іл
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ге

Ш
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өт
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ім

 
бе
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іл
ер
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Ұ
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өт
ін
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бе
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ш
іл
ер
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Ш
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ел
ді
к 
өт
ін
ім

 
бе
ру
ш
іл
ер
ге

Өнертабысқа 295 187 21 18 1326 21 - -
1868

Барлығы 482 39 1347 -

Пайдалы 
модельдерге 81 35 - - - - - - 116

Барлығы 116 - - -

Өнеркəсіптік 
үлгілерге 148 109 3 - - - - - 260

Барлығы 257 3 - -

Селекциялық 
жетістіктерге 74 5 - - - - - - 79

Барлығы 79 - - -
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Тауар 
таңбаларына - - - - - - 1486 2549

4035

Барлығы - - - 4035
2010 жылы өнеркəсіптік меншік нысандарына берілген қорғау 
құжаттарының жалпы саны 6358

Таблица 2
Сведения по выданным охранным документам 

на объекты промышленной собственности РГКП «НИИС» в 2010 г.

Объект 
промышленной 
собственности

Количество 
выданных 
охранных 
документов 
(патентов)

Количество 
выданных 
охранных 
документов 

(предварительных 
патентов)

Количество 
выданных 
охранных 
документов 

(инновационных 
патентов)

Количество 
выданных 
охранных 
документов 

(свидетельств)
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На изобретения 295 187 21 18 1326 21 - -
1868

Всего 482 39 1347 -

На полезные 
модели 81 35 - - - - - - 116

Всего 116 - - -

На промышлен-
ные образцы 148 109 3 - - - - - 260

Всего 257 3 - -

На селекцион-
ные достижения 74 5 - - - - - - 79

Всего 79 - - -

На товарные 
знаки - - - - - - 1486 2549

4035

Всего - - - 4035

Общее количество выданных охранных документов 
на объекты промышленной собственности 6358
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ӨНЕРТАБЫСТАРҒА, ПАЙДАЛЫ МОДЕЛЬДЕРГЕ ЖƏНЕ 
СЕЛЕКЦИЯЛЫҚ ЖЕТІСТІКТЕРГЕ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ

ЭКСПЕРТИЗА ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ И 
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Экспертизу заявок на изобретения, по-
лезные модели и селекционные достижения 
осуществляет Служба экспертизы изобрете-
ний, полезных моделей и селекционных до-
стижений. В составе службы имеются следу-
ющие сектора: химии и металлургии, биоло-
гии и ветеринарии, медицины и фармацевти-
ки, механики и электротехники, также служ-
бой осуществляется прием заявок на выдачу 
охранных документов на изобретения от на-
циональных заявителей для зарубежного па-
тентования по процедуре Договора о патент-
ной кооперации (РСТ), действующего в рам-
ках ВОИС, и по процедуре Евразийской па-
тентной конвенции (ЕАПК).

Экспертиза заявок на выдачу охранно-
го документа на изобретение состоит из двух 
этапов:

 формальной экспертизы;
 экспертизы по существу. 

Өнертабыстарды, пайдалы модель-
дерді жəне селекциялық жетістіктерді сарап-
тау қызметі өнертабыстарға, пайдалы мо-
дельдерге жəне селекциялық жетістіктерге  
өтінімдерге сараптама жүргізеді. Қызмет 
құрамында химия жəне металлургия, биоло-
гия жəне ветеринария, медицина жəне фар-
мацевтика, механика жəне электроника сек-
торлары  бар, сонымен қатар ДЗМҰ аясын-
да əрекет ететін Патенттік кооперация тура-
лы шарт (РСТ)  жəне Еуразиялық патенттік 
конвенция (ЕАПК) рəсімі бойынша  шетелдік 
патенттеу үшін  ұлттық өтінім берушілердің 
өнертабысқа қорғау құжаттарын беруге 
өтінімдерді  қабылдайды  

 Өнертабысқа қорғау құжатын беру-
ге өтінімдерге сараптама жүргізу келесі  екі 
кезеңнен тұрады: 

 формалдық сараптама;
 мəні бойынша сараптама жүргізу.

3- кесте
Өнертабыстарға жылдар бойынша қорғау құжаттарын беруге өтінімдер беру 

Өтінімдер 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы 1992 - 
2010

«ҰЗМИ» РМҚК-ға 
берілді, барлығы 1798 1867 1626 1557 1838 1674 1705 13915 13915 32857

ӨНЕРТАБЫСТАР

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Өнертабысқа  келіп түскен өтінімдер,  
сондай –ақ  ұлттық жəне шетелдік  өтінім 
берушілер арасындағы динамика 3 - кесте-
де  көрсетілген.  Есеп беріп отырған жылы 
өнертабыстарға келіп түскен өтінімдер саны 
өткен жылмен салыстырғанда 8,5 % артқан.

Динамика поступления заявок на изобре-
тения, а также распределение поданных зая-
вок между национальными и иностранными 
заявителями представлены в Таблице 3. В от-
четном году в сравнении с прошлым годом на 
изобретения было подано на 8,5 % больше за-
явок.
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Олардың ішінде

Ұлттық өтінім 
берушілерден 1696 1756 1523 1433 1644 1474 1513 1691 12730 28063

Шетелдік өтінім 
берушілерден 102 111 103 124 194 200 192 159 1185 4794

Таблица 3
Подача заявок на выдачу охранных документов на  изобретения по годам

Заявки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 1992 - 
2010

   Подано в
РГКП «НИИС» 1798 1867 1626 1557 1838 1674 1705 1850 13915 32857

Из них:

Национальными
заявителями 1696 1756 1523 1433 1644 1474 1513 1691 12730 28063

Иностранными
заявителями 102 111 103 124 194 200 192 159 1185 4794
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4 - кестедегі мəліметтер бойынша  2010 
жылы  формалды сараптама кезеңінен өту 
үшін сараптамалық ұйымға өнертабысқа  па-
тент беру келіп түскен  ұлттық өтінімдер 
саны  150- ге жеткенін көреміз, оның ішінде 
басымдық көрсеткен жеке тұлға болып 
табылатын ұлттық өтінім берушілерден 
келіп түскен өтінімдер саны – 100. Заңды 
тұлға болып табылатын ұлттық өтінім 
берушілерден 50 өтінім келіп түсті.

Из данных Таблицы 4 следует, что общее 
число национальных заявок на выдачу охран-
ных документов на изобретения, поступив-
ших в экспертную службу для прохождения 
формальной экспертизы в 2010 году состави-
ло 150, из них преобладающее количество 
заявок поданы национальными заявите-
лями  физическими лицами – 100 заявок, 
юридическими лицами – 50.

4- кесте
Өнертабыстарға қорғау құжаттарын  беруге 

2010 жылы формалды сараптама сатысына келіп түскен ұлттық өтінімдерді бөлу

2010 жылға ұлттық 
өтінімдер 

Жеке  тұлғалар Заңды тұлғалар Барлығы 

100 50 150

Таблица 4
Распределение национальных заявок на выдачу охранных 

документов на изобретения, поступивших  на стадию формальной экспертизы за 2010 год

Национальные заявки
за 2010 год

Физические лица Юридические лица Всего

100 50 150

5-кестеде формалды сараптамадан 
өткізу үшін осы қызметке шетелдік өтінім 
берушілерден өнертабыстарға патент беру-
ге келіп түскен өтінімдер туралы мəліметтер 
көрсетілген. 

Келіп түскен өтінімдердің жалпы саны – 
178, оның ішінде 156- алыс шетелдік өтінім 
берушілерден келіп түсті, таяу шетелдік 
өтінім берушілерден 18 өтінім келіп түсті. 
Өтінімдердің көп бөлігі – 124 Патенттік коо-
перация туралы келісімшартқа (РСТ) сəйкес 
келіп түсті.

В Таблице 5 приведено распределение за-
явок, поданных иностранными заявите-
лями на выдачу охранных документов на 
изобретения, поступивших в экспертную 
службу для прохождения формальной экспер-
тизы. 

Всего на стадию формальной эксперти-
зы иностранными заявителями подано 174 за-
явки на выдачу охранных документов на изо-
бретения, из них из стран дальнего зарубежья 
подано 156 заявок, из стран ближнего зарубе-
жья – 18 заявок.  Преобладающее количе-
ство заявок – 124, подано в соответствии с 
Договором о патентной кооперации (РСТ).
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5- кесте
Өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге формалды 

сараптама сатысына келіп түскен шетелдік өтінімдерді бөлу 

Шетелдік өтінімдер
2010

БарлығыЖақын 
шетелдер

Алыс 
шетелдер

Конвенциялық басымдық сұратумен берілгендері 7 36 43

Конвенциялық басымдық сұратпай берілгендері 6 1 7

РСТ рəсімі бойынша ұлттық фазаға кіргендері 5 119 124

Барлығы 18 156 174

Таблица 5
Распределение иностранных заявок на выдачу 

охранных доукментов  на изобретения, поступивших  на стадию формальной экспертизы

Иностранные заявки
2010

ВсегоБлижнее 
зарубежье

Дальнее 
зарубежье

Поданные с испрашиванием конвенционного 
приоритета 7 36 43

Поданные без испрашивания конвенционного 
приоритета 6 1 7

Вступившие в национальную фазу по процедуре РСТ 5 119 124

Всего 18 156 174

6 - кестеде өтінімдерді беру рəсімінің 
ерекшеліктеріне байланысты өнертабыстарға  
өтінімдерді жылдар бойынша бөлу 
көрсетілген. 

В Таблице 6 показано распределение по 
годам заявок на изобретения, в зависимости 
от особенностей процедуры их подачи.

6- кесте
Өнертабысқа  қорғау құжаттарын беруге РСТ рəсімі бойынша  жəне 

Еуразиялық патенттік конвенцияға (ЕАПК) сəйкес берілген өтінімдерді жылдар бойынша бөлу

Өтінімдер саны 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы
РСТ рəсімі 
бойынше 
берілгендер 

5 4 8 15 16 4 21 17 90

ЕАПК рəсімі 
бойынша 
берілгендер 

4 19 18 16 22 22 29 15 145
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Таблица 6
Распределение по годам заявок на выдачу охранных документов на изобретения, 

поданных по процедуре РСТ и в соответствие с Евразийской патентной конвенцией (ЕАПК)

Количество 
заявок 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ВСЕГО

Поданные по 
процедуре РСТ 5 4 8 15 16 4 21 17 90

Поданные по 
процедуре ЕАПК 4 19 18 16 22 22 29 15 145

Ұлттық өтінім берушілерден 
өнертабыстарына қорғау құжаттарын беруге 
жылдар бойы түскен өтінімдерді өңірлер бо-
йынша бөлу 7- кестеде көрсетілген. 

Алдыңғы жылдардағыдай  өнертабысқа  
қорғау құжаттарын беруге келіп түскен 
өтінімдердің басым бөлігі Алматы қ. 746 
(44 %) мен Астана қ. 233 (13,7 %) өтінім 
берушілерінен түскен.

8-кесте өнертабыстарына қорғау 
құжаттарын беруге өтінім берген ұлттық 
өтінім берушілер құрамындағы жеке 
жəне заңды тұлғалар санының Қазақстан 
Республикасының өңірлері бойынша 
бөлінісін бейнелейді. Өнертабыстарға қорғау 
құжаттарын беруге заңды тұлғалардан 
өтінімдер саны айтарлықтай көп берілген, 
ол жалпы  ұлттық өтінім берушілер берген 
өтінімдердің 60% құрайды. 

9-кестеде өнертабыстарына қорғау 
құжаттарын беруге шетелдік өтінім берушілер 
берген өтінімдердің бөлінісі берілген, осы 
мəліметтерден АҚШ 35 (22 %), Германия 16 
(10 %) жəне Ресей 17 (11 %)  мемлекеттерінің 
өтінім берушілері берген өтінімдер санының 
неғұрлым көп екенін көреміз. 

Распределение по регионам поступив-
ших заявок на выдачу охранных документов 
на изобретения представлено в Таблице 7.

Как и в предыдущие годы наибольшее ко-
личество заявок на выдачу охранных доку-
ментов на изобретения  поступило от  заяви-
телей г. Алматы – 746 (44 %) и г. Астана – 233 
(13,7 %).

Распределение по регионам Республи-
ки Казахстан физических и юридических лиц 
в составе национальных заявителей, подавших 
заявки на выдачу охранных документов на изо-
бретения отражены в Таблице 8. Преобладаю-
щее количество заявок подано юридическими 
лицами, что составляет 60 % от общего коли-
чества заявок, поданных национальными зая-
вителями.

Распределение по странам, заявителями 
которых поданы заявки на изобретения пред-
ставлено в Таблице 9, из данных которой сле-
дует, что наибольшее количество заявок пода-
но заявителями США – 35 (22 %), России -  17 
(11 %) и Германии 16 (10 %).

7- кесте
Ұлттық өтінім берушілерден өнертабыстарына қорғау құжаттарын 

беруге жылдар бойы түскен өтінімдерді өңірлер бойынша бөлу

Өңір 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы 1992-
2010

Алматы 920 953 758 690 819 507 741 746 6134 14029



22

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

Алматы облысы 36 56 27 28 27 68 29 49 320 719

Астана 75 73 82 105 96 138 151 233 953 1486

Ақмола облысы 17 20 40 19 28 41 11 17 193 430

Ақтөбе облысы 35 22 20 22 31 33 26 15 204 457

Атырау облысы 20 15 6 12 8 7 12 4 84 179

Шығыс Қазақстан 
облысы 164 117 87 136 120 127 131 146 1028 2369

Жамбыл облысы 90 92 78 47 109 84 76 79 655 1306

Батыс Қазақстан 
облысы 2 6 8 10 11 20 18 26 101 195

Қарағанды облысы 115 142 144 96 120 109 122 135 983 2833

Қостанай облысы 30 38 39 39 35 59 27 33 300 542

Қызылорда облысы 6 6 13 6 6 21 9 16 83 134

Маңғыстау облысы 7 7 9 11 3 2 7 17 63 319

Павлодар облысы 65 68 78 98 77 108 48 58 600 971
Солтүстік Қазақстан 
облысы 10 21 8 14 27 22 24 16 142 297

Оңтүстік Қазақстан 
облысы 104 120 126 100 127 128 81 101 887 1798

Барлығы 1696 1756 1523 1433 1644 1474 1513 1691 12730 28064

Таблица 7
Распределение по регионам поступивших от национальных заявителей заявок 

на выдачу охранных документов на изобретения по годам

Регион 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 1992-
2010

Алм     аты 920 953 758 690 819 507 741 746 6134 14029
Алматинская 
область 36 56 27 28 27 68 29 49 320 719

Астана 75 73 82 105 96 138 151 233 953 1486
Акмолинская 
область 17 20 40 19 28 41 11 17 193 430

Актюбинская 
область 35 22 20 22 31 33 26 15 204 457

Атырауская
область 20 15 6 12 8 7 12 4 84 179

Восточно-
Казахстанская 
область

164 117 87 136 120 127 131 146 1028 2369
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Жамбылская 
область 90 92 78 47 109 84 76 79 655 1306

Западно-
Казахстанская 
область

2 6 8 10 11 20 18 26 101 195

Карагандинская 
область 115 142 144 96 120 109 122 135 983 2833

Костанайская 
область 30 38 39 39 35 59 27 33 300 542

Кызылордин-
ская область 6 6 13 6 6 21 9 16 83 134

Мангистауская 
область 7 7 9 11 3 2 7 17 63 319

Павлодарская 
область 65 68 78 98 77 108 48 58 600 971

Северо-
Казахстанская 
область

10 21 8 14 27 22 24 16 142 297

Южно-
Казахстанская 
область

104 120 126 100 127 128 81 101 887 1798

Всего 1696 1756 1523   1433 1644 1474 1513 1691 12730 28064

8- кесте 
Ұлттық өтінім берушілер (заңды жəне жеке тұлғалар) өңірлер бойынша 

2010 жылы өнертабыстарына қорғау құжаттарын беруге берген өтінімдерін бөлу

Өңірлер Заңды тұлғалардан 
өтінімдердің саны

Жеке тұлғалардан 
өтінімдердің саны Барлығы

Алматы 479 267 746
Алматы облысы 37 12 49
Астана 107 126 233
Ақмола облысы 6 11 17
Ақтөбе облысы 6 9 15
Атырау облысы 4 - 4
Шығыс Қазақстан облысы 76 70 146
Жамбыл облысы 71 8 79
Батыс Қазақстан облысы 17 9 26
Қарағанды облысы 78 57 135
Қостанай облысы 17 16 33
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Қызылорда облысы 10 6 16
Маңғыстау облысы - 17 17
Павлодар облысы 40 18 58
Солтүстік Қазақстан облысы 4 12 16
Оңтүстік Қазақстан облысы 69 32 101
Барлығы 1021 670 1691

Таблица 8
Распределение по регионам поданных заявок на выдачу охранных документов на 

изобретения в 2010 году национальными заявителями (юридическими и физическими лицами)

Регион Количество заявок 
от юридических лиц

Количество заявок 
от физических лиц Всего

Алматы 479 267 746

Алматинская область 37 12 49

Астана 107 126 233

Акмолинская область 6 11 17

Актюбинская область 6 9 15

Атырауская область 4 - 4

Восточно-Казахстанская
область 76 70 146

Жамбылская область 71 8 79

Западно-Казахстанская
область 17 9 26

Карагандинская область 78 57 135

Костанайская область 17 16 33

Кызылординская область 10 6 16

Мангистауская область - 17 17

Павлодарская область 40 18 58

Северо-Казахстанская
область 4 12 16

Южно-Казахстанская 
область 69 32 101

Всего 1021 670 1691
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9- кесте
Шетелдік өтінім берушілердің өнертабыстарына жылдар 

бойынша қорғау құжаттарын беруге өтінімдерді шыққан елдер бойынша бөлу

Өтінімдер 
шыққан ел 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы

Австралия - - - - 2 1 1 1 5
Австрия - - - - 3 4 3 2 12
Əзербайжан - - - - - 3 - - 3
Бельгия - - - - 1 - - - 1
Бермуды - - - - - - 1 - 1
Болгария - - - - - 1 - - 1
Бразилия - - - - - 2 1 1 4
Ұлыбритания 1 - 3 - 6 1 2 5 18
Венгрия - - - - - 2 1 - 3
Германия 26 28 17 5 20 26 27 16 165
Грузия - - - - - - 1 - 1
Дания - - - - - 3 1 - 4
Израиль - - - - - - 2 2 4
Үндістан 4 2 - 1 3 6 - 4 20
Испания - - - - 1 - - 2 3
Италия 11 5 6 1 6 4 8 10 51

Кайманово 
аралдары - - - - - 1 1 - 2

Канада - - - - - 4 6 6 16
Қытай - - - - 3 10 5 3 21
Корея 1 15 7 2 23 5 5 6 64
Қырғызстан - - - - - - 1 2 3
Мексика - - - - 1 - - - 1
Нидерланды - 2 1 - 8 8 1 2 22
Норвегия - - - - 3 4 3 1 11
Ресей 18 21 13 13 22 31 26 17 161
Сингапур - - - - 1 - - - 1
Словакия - - - - - 2 1 - 3
Словения - - - - - 1 1 - 2
АҚШ 16 12 29 3 53 51 62 35 261
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Тайвань - - - - 1 - - 1 2
Түркия - - - - - - - 1 1
Өзбекстан - - - - 1 - - - 1
Украина - - - - 5 1 6 7 19
Уругвай - - - - - 1 - - 1
Финляндия - - - - 1 5 9 7 22
Франция 4 6 2 2 9 5 3 12 43
Чили - - - - 1 1 1 - 3
Швейцария 4 1 1 - 2 6 3 5 22
Швеция - - - - 4 - 1 - 5
ОАР - - - - 1 - - 1 2
Жапония - - - - 13 11 9 10 43
Барлығы 85 92 79 27 194 200 192 159 1028

Таблица 9
Распределение по странам происхождения заявок на выдачу охранных 
документов на  изобретения от иностранных заявителей  по годам

Страна 
происхождения 

заявки
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего

Австралия - -             - - 2 1 1 1 5
Австрия - - - - 3 4 3 2 12
Азербайджан - - - - - 3 - - 3
Бельгия - - - - 1 - - - 1
Бермуды - - - - - - 1 - 1
Болгария - - - - - 1 - - 1
Бразилия - - - - - 2 1 1 4
Великобритания 1 - 3 - 6 1 2 5 18
Венгрия - - - - - 2 1 - 3
Германия 26 28 17 5 20 26 27 16 165
Грузия - - - - - - 1 - 1
Дания - - - - - 3 1 - 4
Израиль - - - - - - 2 2 4
Индия 4 2 - 1 3 6 - 4 20
Испания - - - - 1 - - 2 3
Италия 11 5 6 1 6 4 8 10 51
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Каймановы острова - - - - - 1 1 - 2
Канада - - - - - 4 6 6 16
Китай - - - - 3 10 5 3 21
Корея 1 15 7 2 23 5 5 6 64
Кыргызстан - - - - - - 1 2 3
Мексика - - - - 1 - - - 1
Нидерланды - 2 1 - 8 8 1 2 22
Норвегия - - - - 3 4 3 1 11
Россия 18 21 13 13 22 31 26 17 161
Сингапур - - - - 1 - - - 1
Словакия - - - - - 2 1 - 3
Словения - - - - - 1 1 - 2
США 16 12 29 3 53 51 62 35 261
Тайвань - - - - 1 - - 1 2
Турция - - - - - - - 1 1
Узбекистан - - - - 1 - - - 1
Украина - - - - 5 1 6 7 19
Уругвай - - - - - 1 - - 1
Финляндия - - - - 1 5 9 7 22
Франция 4 6 2 2 9 5 3 12 43
Чили - - - - 1 1 1 - 3
Швейцария 4 1 1 - 2 6 3 5 22
Швеция - - - - 4 - 1 - 5
ЮАР - - - - 1 - - 1 2
Япония - - - - 13 11 9 10 43
Всего 85 92 79 27 194 200 192 159 1028

 
Распределение поданных иностранными 

заявителями заявок на изобретение по годам 
отражено в Таблице 10, из данных которой 
следует, что из общего количества заявок, по-
данных иностранными заявителями 20 % зая-
вок поданы с испрашиванием конвенционно-
го приоритета, 8 % заявок поданы без испра-
шивания конвенционного приоритета. 

Өнертабыстарға қорғау құжаттарын бе-
руге шетелдік өтінім берушілерден келіп 
түскен өтінімдерді жылдар бойынша бөлу 
10-кестеде көрсетілген. Оның  басым бөлігін 
20 % конвенциялық басымдықты сұратып, 
8% конвенциялық басымдықты сұратпай 
шетелдік өтінім берушілер берген.  



28

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

10- кесте 
Шетелдік өтінім берушілерден 

өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге жылдар бойынша өтінімдер беру 

Шетелдік өтінімдер 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы

Конвенциялық 
басымдықты сұратып 
берілгендері

21 22 17 20 31 32 46 32 221

Конвенциялық 
басымдықты 
сұратпай берілгендері

11 8 7 13 10 20 24 13 106

РСТ рəсімі бойынша 
ұлттық фазаға 
кіргендер

70 81 79 91 153 148 122 114 858

Барлығы 102 111 103 124 194 200 192 159 1185

Таблица 10
Подача заявок 

на выдачу охранных документов на изобретения иностранными заявителями по годам

Иностранные заявки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего

Поданные с 
испрашиванием    
конвенционного 
приоритета

21 22 17 20 31 32 46 32 221

Поданные без 
испрашивания 
конвенционного 
приоритета

11 8 7 13 10 20 24 13 106

Вступившие в 
национальную фазу по 
процедуре РСТ

70 81 79 91 153 148 122 114 858

Всего 102 111 103 124 194 200 192 159 1185
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Өнертабыстарға жылдар бойынша  
қорғау құжаттарын беруді бөлу 11- кестеде 
көрсетілген. Ұлттық өтінім берушілерге осы 
жылда 1642, шетелдік өтінім берушілерге 226  
қорғау құжаттары берілген. 

Былтырғы жылмен салыстырғанда  
2010 жылы  өнертабыстарға берілген қорғау 
құжаттарының саны  10,7 %  артқан.

Өнертабысқа берілген қорғау 
құжаттарының жалпы санының  пайыздық 
қатынасы бойынша өнертабысқа берілген 
инновациялық патенттер 72%, патенттер 26 %, 
алдын ала патенттер 2 %  құрайды.

Распределение выданных охранных доку-
ментов на изобретения по годам представлено 
в Таблице 11. Национальным заявителям в от-
четном году было выдано 1642 охранных до-
кумента, иностранным заявителям – 226.

В 2010 году увеличение в количестве вы-
данных охранных документов на изобретения 
по сравнению с показателями прошлого года 
составляет 10,7 %.

В процентном соотношении от общего ко-
личества выданных охранных документов на 
изобретения количество выданных инноваци-
онных патентов составляет 72 %, патентов – 
26 %, предварительных патентов – 2 %.

11-кесте
Өнертабыстарға жылдар бойынша қорғау құжаттарын беру

Қорғау 
құжаттары 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы 1993-

2010

Берілгені, 
барлығы 1521 1542 1672 1671 1009 1755 1687 1868 12725 26370

Ұлттық патент иегерлеріне

Алдын ала 
патенттер 1251 1287 1435 1328 789 1126 234 21 7471 15832
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Поданные с испрашиванием конвенционного приоритета 

Конвенциялық біріншілікті сұрамай берілгендер  /             
Поданные без испрашивания конвенционного приоритета 

РСТ процедурасы бойынша ұлттық фазаға кіргендер  /
Вступившие в национальную фазу  по процедуре РСТ
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Вступившие в национальную фазу по процедуре РСТ
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Патенттер 132 128 101 202 129 132 162 295 1281 3856

Инновация-
лық 
патенттер

- - - - 5 354 1167 1326 2852 2852

Шетелдік патент иегерлеріне

Алдын ала 
патенттер 71 72 89 75 64 104 47 18 540 1405

Патенттер 67 55 47 66 22 39 63 187 546 2390

Инновация-
лық 
патенттер

- - - - - - 14 21 35 35

Таблица 11
Выдача охранных документов на изобретения по годам

Охранные 
документы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 1993-

2010

Выдано, всего 1521 1542 1672 1671 1009 1755 1687 1868 12725 26370

Национальным патентообладателям
Предваритель-
ные патенты 1251 1287 1435 1328 789 1126 234 21 7471 15832

Патенты 132 128 101 202 129 132 162 295 1281 3856

Инновационные 
патенты - - - - 5 354 1167 1326 2852 2852

Иностранным патентообладателям

Предваритель-
ные патенты 71 72 89 75 64 104 47 18 540 1405

Патенты 67 55 47 66 22 39 63 187 546 2390

Инновационные 
патенты - - - - - - 14 21 35 35
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Ұлттық өтінім берушілерге берілген 
өңірлер бойынша бөлінген өнертабыстарға 
берілген  қорғау құжаттары туралы мəліметтер  
12- кестеде берілген.  Патент иелерінің көбі 
Алматы қ. – 728 (44 %), Шығыс-Қазақстан – 
201 (12 %) жəне Қарағанды облыстарынан – 
169 (10 %).

12-кесте
2010 жылы өнертабыстарға  берілген 

қорғау құжаттарын өңірлер бойынша бөлу

Өңір Саны 
Алматы 728

Алматы облысы 22

Астана 155

Ақмола облысы 11

Ақтөбе облысы 24

Атырау облысы 11

Шығыс-Қазақстан облысы 201

Жамбыл облысы 91

Сведения о выданных охранных доку-
ментах на изобретения национальным заяви-
телям с распределением по регионам пред-
ставлены в Таблице 12, из которой видно, 
что наибольшее количество патентооблада-
телей приходится на г.Алматы – 728 (44 %), 
Восточно-Казахстанскую – 201 (12 %) и Кара-
гандинскую области – 169 (10 %).

Таблица 12
Распределение по регионам выданных охран-
ных документов на изобретения в 2010 году

Регион Количество 
Алматы 728

Алматинская область 22

Астана 155

Акмолинская область 11

Актюбинская область 24

Атырауская область 11
Восточно-Казахстанская 
область 201

Жамбылская область 91
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Батыс- Қазақстан облысы 15

Қарағанды облысы 169

Қостанай облысы 25

Қызылорда облысы 5

Маңғыстау облысы 4

Павлодар  облысы 56
Солтүстік- Қазақстан 
облысы 28

Оңтүстік- Қазақстан 
облысы 97

Барлығы 1642

13-кестеде ХПС тараулары бойынша 
өнертабыстарға берілген қорғау құжаттарын 
бөлу келтірілген. Бұл көрсеткіштер ұлттық 
өтінімдердің басым саны А – «Адамның 
өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру» та-
рауы бойынша, əрі қарай С – «Химия жəне 
металлургия» тарауы бойынша берілгенін 
куəландырады. 

Западно-Казахстанская 
область 15

Карагандинская область 169

Костанайская область 25

Кызылординская область 5

Мангистауская область 4

Павлодарская область 56
Северо-Казахстанская 
область 28

Южно-Казахстанская 
область 97

Всего 1642

Распределение выданных в 2010 году 
охранных документов на изобретения по раз-
делам МПК представлено в Таблице 13, дан-
ные которой свидетельствуют о преобладании 
вида охраны по разделам А «Удовлетворение 
жизненных потребностей человека» и С «Хи-
мия и металлургия».                                                                   

13-кесте 
ХПС тараулары бойынша 2010 жылы өнертабыстарға берілген  қорғау құжаттарын  бөлу

ХПС тарауы Берілген қорғау құжаттарының 
саны 

   A Адамның өмірлік қажеттерін 
қанағаттандыру 648

B Əртүрлі технологиялық процестер 222

C Химия жəне металлургия 454

D Тоқыма жəне қағаз 4

E Құрылыс, тау-кен істері 164

F Механика, жарық беру, жылу 153

G Физика 131

H Электрлендіру 92

Барлығы 1868
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Таблица 13
Распределение выданных в 2010 году охранных документов на изобретения по разделам МПК

Раздел МПК Количество выданных охранных 
документов

A Удовлетворение жизненных 
потребностей человека 648

B Различные технологические 
процессы 222

C Химия и металлургия 454

D Текстиль и бумага 4

E Строительство, горное дело 164

F Механика, освещение, отопление 153

G Физика 131

H Электричество 92

Всего 1868
                                                                                                                                                                                                      

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

ПАЙДАЛЫ МОДЕЛЬДЕР

14- кесте 
Пайдалы модельдерге патент беруге жылдар бойынша өтінімдер беру

Қорғау 
құжаттары 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы 1993-

2010

Берілгені, 
барлығы 61 67 74 114 106 82 105 133 742 926

Оның ішінде:

Ұлттық өтінім 
берушілерден 51 44 58 76 60 40 80 89 498 664

Шетелдік 
өтінім 
берушілерден

10 23 16 38 46 42 25 44 244 262

Есеп берілген жылда «ҰЗМИ» РМҚК  
берілген пайдалы модельге өтінімнің 
26 % артқандығын 14 - кестеде ұсынылған 
мəліметтер растайды. 

За отчетный период в количестве подан-
ных в РГКП «НИИС» заявок на полезные мо-
дели наблюдается увеличение на 26 %, о чем 
свидетельствуют данные, представленные в 
Таблице 14.
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Таблица 14
Подача заявок на выдачу патентов на полезные модели по годам

Охранные 
документы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 1993-

2010
Подано, всего 61 67 74 114 106 82 105 133 742 926

Из них:

Национальными
заявителями 51 44 58 76 60 40 80 89 498 664

Иностранными 
заявителями 10 23 16 38 46 42 25 44 244 262

Пайдалы модельдерге берілген өтінімдер 
Подача заявок на полезные модели
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Ұлттық өтінім берушілерден / Национальными заявителями

Шетелдік өтінім берушілерден / Иностранными заявителями 

Распределение поданных заявок на выда-
чу охранных документов на полезные моде-
ли национальными заявителями по регионам 
Казахстана показало, что наибольшее количе-
ство заявок подано заявителями г. Алматы – 
27 (30 %) и Восточно-Казахстанской области 
– 20 (22 %) преобладающее количество заявок 
на выдачу патентов на полезные модели пода-
но юридическими лицами, что составляет 53 
% от общего числа поданных национальными 
заявителями заявок (Таблица 15).

Из показателей Таблицы 16 видно, что 
наибольшее число заявок подано заявителями 
России – 34 (77 %).

Ұлттық өтінім берушілер берген пай-
далы модельдерге қорғау құжаттарын беру-
ге өтінімді Қазақстанның өңірлері  бойынша 
бөлу көрсеткеніндей ең көп өтінім Алматы қ. 
27 (30 %) мен Шығыс- Қазақстан облысы 20 
(22 %) өтінім берушілерінен келіп түскен (15- 
кесте).  Ұлттық өтінім берушілер берген пай-
далы модельдерге патент беруге өтінімдердің 
басым көпшілігін  ұлттық өтінім берушілер 
берген өітінімдердің жалпы санының 53% 
құрайтын  заңды тұлғалар берген. 

16 - кесте  көрсеткішінен көретініміздей 
өтінімдердің көпшілігін Ресей 34 (77 %) 
өтінім берушілері берген.

Пайдалы модельдерге берілген өтінімдер
Подача заявок на полезные модели

Берілгені, барлығы / Подано, всего
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Шетелдік өтінім берушілерден / Иностранными заявителями
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15- кесте 
2010 жылы  ұлттық өтінім берушілердің (заңды жəне жеке тұлғалар)  

пайдалы модельдерге  қорғау құжаттарын алуға берген өтінімдерін өңірлер бойынша бөлу

Өңір
Заңды тұлғалар 
берген өтінімдер 

саны

Жеке тұлғалар 
берген өтінімдер 

саны
Барлығы

Алматы 13 14 27

Алматы облысы - 2 2

Астана 4 3 7

Ақмола облысы - 1 1

Ақтөбе облысы - 1 1

Шығыс-Қазақстан облысы 20 - 20

Жамбыл облысы 1 2 3

Қарағанды облысы 2 5 7

Қостанай облысы 5 1 6

Қызылорда облысы - 1 1

Маңғыстау облысы - 3 3

Павлодар  облысы 2 1 3
Солтүстік - Қазақстан 
облысы - 1 1

Оңтүстік - Қазақстан 
облысы - 7 7

Барлығы 47 42 89

Таблица 15
Распределение поданных заявок на выдачу охранных документов на полезные модели 

в 2010 году национальными заявителями (юридическими и физическими лицами) по регионам

Регион Количество заявок 
от юридических лиц

Количество заявок 
от физических лиц Всего

Алматы 13 14 27

Алматинская область - 2 2

Астана 4 3 7

Акмолинская область - 1 1

Актюбинская область - 1 1

Восточно-Казахстанская
область 20 - 20
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Жамбылская область 1 2 3

Карагандинская область 2 5 7

Костанайская область 5 1 6

Кызылординская область - 1 1

Мангистауская область - 3 3

Павлодарская область 2 1 3

Северо-Казахстанская 
область - 1 1

Южно-Казахстанская область - 7 7

Всего 47 42 89

16- кесте
2010 жылы шетел өтінім берушілерінен 
келіп  түскен пайдалы модельдерге  қорғау 
құжаттарын беруге өтінімдерді  шыққан 

мемлекеттері бойынша бөлу

Өтінім берушінің шыққан 
мемлекеті 2010

Австрия 1

Беларусь 1

Белиз 1

Ұлыбритания 1

Германия 1

Қытай 1

Ресей 34

Тайвань 1

Түркия 1

Украина 2

Барлығы 44

17- кестеден көретініміздей пайдалы мо-
дельге  берілген патенттің саны осы есеп беріп 
отырған жылда 10%  артқан. 

Таблица 16
Распределение по странам происхождения 
заявок на выдачу охранных документов на  

полезные модели, поступивших от 
иностранных заявителей  в 2010 году

Страна происхождения 
заявителя 2010

Австрия 1

Беларусь 1

Белиз 1

Великобритания 1

Германия 1

Китай 1

Россия 34

Тайвань 1

Турция 1

Украина 2

Всего 44

Из Таблицы 17 следует, что повышение 
количества выданных патентов на полезные 
модели в отчетном году составляет 10 %.
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17- кесте
Пайдалы модельдерге жылдар бойынша  патенттер беру 

Қорғау 
құжаттары 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы 1993-

2010

Патенттер 
берілді 42 38 45 59 52 110 105 116 567 648

Ұлттық өтінім 
берушілерге 33 34 28 39 42 56 58 81 371 447

Шетелдік 
өтінім 
берушілерге

9 4 17 20 10 54 47 35 196 201

Таблица 17
Выдача патентов на полезные модели по годам

Охранные 
документы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 1993-

2010
Выдано 
патентов 42 38 45 59 52 110 105 116 567 648

Национальным
заявителям 33 34 28 39 42 56 58 81 371 447

Иностранным 
заявителям 9 4 17 20 10 54 47 35 196 201
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Ұлттық өтінім берушілер берген пайдалы 
модельдерге жылдар бойынша  патенттерді 
бөлу  көрсеткеніндей өтінім берушілердің 
жалпы санының 41%  Алматы қ. (34 патент) 
жəне 22 % Шығыс –Қазақстан облысының 
(18 патент)  өтінім берушілері  құрайды (18- 
кесте). 

Распределение по регионам патентов, 
выданных национальным заявителям пока-
зало, что 41 % от общего количества заяви-
телей составляют представители г.Алматы 
(34 патента) и 22 % – заявители Восточно-
Казахстанской области (18 патентов) (Табли-
ца 18).

18- кесте
Қазақстанның өңірлері бойынша пайдалы модельдерге жылдар бойынша патенттер берілді

Өңір  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы
Алматы 17 15 13 25 19 27 30 34 180
Алматы облысы 1 1 1 2 1 1 1 1 9
Астана 2 - 7 3 4 3 3 5 27
Ақмола облысы - - - - 1 - - 1 2
Ақтөбе облысы 1 1 - 1 1 - - 1 5
Атырау облысы 1 - 1 - - - 2
Шығыс Қазақстан 
облысы 2 6 3 2 8 7 4 18 50

Жамбыл облысы 1 1 - - - 3 1 3 9
Батыс Қазақстан 
облысы 1 - - 1 - - - 4 6

Қарағанды облысы 1 1 1 1 1 5 14 4 28
Қостанай облысы - 8 - 2 4 4 - 3 21
Қызылорда облысы - - - - 1 1 - 1 3
Маңғыстау облысы - - - - - - - - -
Павлодар облысы - - - - 1 - 1 2 4
Солтүстік Қазақстан 
облысы 4 - - 1 - 1 1 3 10

Оңтүстік Қазақстан 
облысы 3 - 3 - 1 4 3 1 15

Барлығы 33 34 28 39 42 56 58 81 371

Таблица 18
Выдано патентов на полезные модели по регионам Казахстана по годам

Регион 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего
Алматы 17 15 13 25 19 27 30 34 180
Алматинская область 1 1 1 2 1 1 1 1 9
Астана 2 - 7 3 4 3 3 5 27
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Акмолинская область - - - - 1 - - 1 2
Актюбинская область 1 1 - 1 1 - - 1 5
Атырауская область 1 - 1 - - - 2

Восточно-Казахстанская
область 2 6 3 2 8 7 4 18 50

Жамбылская область 1 1 - - - 3 1 3 9
Западно-Казахстанская
область 1 - - 1 - - - 4 6

Карагандинская область 1 1 1 1 1 5 14 4 28
Костанайская область - 8 - 2 4 4 - 3 21
Кызылординская
область - - - - 1 1 - 1 3

Мангыстауская область - - - - - - - - -
Павлодарская область - - - - 1 - 1 2 4

Северо-Казахстанская 
область 4 - - 1 - 1 1 3 10

Южно-Казахстанская
область 3 - 3 - 1 4 3 1 15

Всего 33 34 28 39 42 56 58 81 371

19- кестеде көрсетілген ХПС тарау-
лары бойынша пайдалы модельдерге 2010 
жылы берілген өтінімдерді бөлу көрсетілген.  
Келтірілген мəліметтерден В  «Əртүрлі 
технологиялық  процестер» тараула -
ры  мен  А  «Адамның өмірлік қажеттіліктерін 
қанағаттандыру» тараулары бойынша  қорғау  
түрлерінің басым екендігі  көрінеді. 

                                                              

Распределение выданных в 2010 году 
охранных документов на полезные модели по 
разделам МПК представлено в Таблице 19, из 
данных которой следует, что преобладает вид 
охраны по разделам B «Различные технологи-
ческие процессы» и A «Удовлетворение жиз-
ненных потребностей человека».                                                                   

 

19- кесте
ХПС тараулары бойынша пайдалы модельдерге 2010 жылы берілген өтінімдерді бөлу

ХПС тарауы Берілген қорғау құжаттарының саны

A Адамның өмірлік қажеттіліктерін 
қанағаттандыру 26

B Əртүрлі технологиялық процестер 40

C Химия жəне металлургия 1

D Тоқыма жəне қағаз 7
E Құрылыс, тау-кен ісі 14
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F Механика, жарық беру, жылу 8

G Физика 7

H Электрлендіру 13

Барлығы 116

Таблица 19
Распределение выданных в 2010 году патентов на полезные модели по разделам МПК

Раздел МПК Количество выданных охранных 
документов

A Удовлетворение жизненных 
потребностей человека 26

B Различные технологические 
процессы 40

C Химия и металлургия 1

D Текстиль и бумага 7

E Строительство, горное дело 14

F Механика, освещение, отопление 8

G Физика 7

H Электричество 13

Всего 116

СЕЛЕКЦИЯЛЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

20 жəне 21- кестелерде   селекциялық 
жетістіктерге жылдар бойынша берілген 
өтнімдер мен  берілген патенттер санын бөлу 
көрсетілген.  2010 жылы  алдыңғы жылмен 
салыстырғанда жануарлар тұқымдары бойын-
ша берілген қорғау құжаттарының санының 
көрсеткіші 25%, ал өсімдік  сорттары бойын-
ша 5 есеге артқан. 

Распределение по годам количества по-
данных заявок и выданных патентов на селек-
ционные достижения представлено в Табли-
цах 20 и 21. В 2010 году по сравнению с по-
казателями прошлого года количество выдан-
ных патентов на породы животных показыва-
ет повышение на 25 %, а на сорта растений 
повышение в 5 раз.
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20- кесте
Селекциялық жетістіктерге (жануарлардың тұқымдары) 

жылдар бойынша өтінімдер беру жəне патенттерді тапсыру 

Көрсеткіш 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы

Тапсырылған 
өтінімдер 
саны

Ұлттық өтінім 
берушілерден 3 14 6 17 32 18 9 99

Шетелдік 
өтінім 
берушілерден

- - - - - - - -

Берілген 
өтінімдер 
саны

Ұлттық өтінім 
берушілерге 3 - - 9 1 8 10 31

Шетелдік 
өтінім 
берушілерге

- - - - - - - -

Таблица 20
Подача заявок и выдача патентов 

на селекционные достижения по годам (породы животных)

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего

Количество
поданных 
заявок

национальными
заявителями 3 14 6 17 32 18 9 99

иностранными
заявителями - - - - - - - -

Количество
выданных 
патентов

национальным
заявителям 3 - - 9 1 8 10 31

иностранным
заявителям - - - - - - - -
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(жануарлардың тұқымдары / породы животных) 

Ұлттық өтінім берушілер  берген өтінімдер  саны / Количество поданных заявок национальными заявителями

Шетелдік өтінім берушілер  берген өтінімдер  саны / Количество поданных заявок иностранными заявителями

Ұлттық өтінім берушілерге берілген патенттер  саны /  Количество выданных патентов национальным заявителям

Шетелдік өтінім берушілерге берілген патенттер  саны /  Количество выданных патентов иностранным заявителям

21- кесте
Селекциялық жетістіктерге (өсімдік сұрыптары) 

жылдар бойынша өтінімдер беру жəне патенттер беру

Көрсеткіш 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы

Тапсырыл-
ған 
өтінімдер 
саны

Ұлттық 
өтінім 
берушілерден

- 70 30 58 147 110 58 466

Шетелдік 
өтінім 
берушілерден

- 1 5 - - 2 5 13

Берілген 
өтінімдер 
саны

Ұлттық 
өтінім 
берушілерге

- - 43 2 - 12 64 121

Шетелдік 
өтінім 
берушілерге

- - - - - 1 5 6
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Шетелдік өтінім берушілер берген өтінімдер саны / Количество поданных заявок иностранными заявителями

Ұлттық өтінім берушілерге берілген патенттер саны / Количество выданных патентов национальным заявителям

Шетелдік өтінім берушілерге берілген патенттер саны / Количество выданных иностранным заявителям
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22-кестеде Қазақстанның өңірлері бо-
йынша берілген патенттерді жылдар бойын-
ша бөлу көрсетілген. Осы кестеден көрініп 
отырғандай, патент иегерлерінің 41 (55% ) 
Алматы қаласының тұрғындары. 

Таблица 21
Подача заявок и выдача патентов 

на селекционные достижения по годам (сорта растений)

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего

Количество
поданных 
заявок

национальными
заявителями - 70 30 58 147 110 51 466

иностранными
заявителями - 1 5 - - 2 5 13

Количество
выданных 
патентов

национальным
заявителям - - 43 2 - 12 64 121

иностранным
заявителям - - - - - 1 5 6
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Селекциялық жетістіктерге өтінімдерді беру жəне патенттерді тапсыру 
Подача заявок и выдача патентов на селекционные достижения

(өсімдіктердің сұрыптары / сорта растений)

Ұлттық өтінім берушілер  берген өтінімдер  саны / Количество поданных заявок национальными заявителями

Шетелдік өтінім берушілер  береген өтінімдер  саны / Количество поданных заявок иностранными заявителями

Ұлттық өтінім берушілерге берілген патенттер  саны /  Количество выданных патентов национальным заявителям

Шетелдік өтінім берушілерге берілген патенттер  саны /  Количество выданных патентов иностранным заявителям

Распределение выданных патентов на се-
лекционные достижения по годам по регио-
нам представлено в Таблице 22, данные ко-
торой указывают на то, что наибольшее ко-
личество патентообладателей приходится на 
г.Алматы – 41 (55 %). 

Селекциялық жетістіктерге өтінімдерді беру жəне патенттерді тапсыру
Подача заявок и выдача патентов на селекционные достижения

(өсімдіктердің сұрыптары / сорта растений)
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Ұлттық өтінім берушілер берген өтінімдер саны / Количество поданных заявок национальными заявителями 

Шетелдік өтінім берушілер берген өтінімдер саны / Количество поданных заявок иностранными заявителями

Ұлттық өтінім берушілерге берілген патенттер саны / Количество выданных патентов национальным заявителям

Шетелдік өтінім берушілерге берілген патенттер саны / Количество выданных иностранным заявителям
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22- кесте
Қазақстанның өңірлері 

бойынша селекциялық жетістіктерге берілген патенттерді жылдар бойынша бөлу

Өңір 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы
Алматы қаласы - - 43 3 1 20 41 108
Астана қаласы - - - 1 - - - 1
Ақмола облысы - - - 2 - - 15 17
Шығыс-Қазақстан облысы - - - 4 - - 6 10
Батыс-Қазақстан облысы 1 - - - - - 4 5
Қостанай облысы 1 - - - - - 5 6
Қарағанды облысы 1 - - - - - - 1
Оңтүстік- Қазақстан облысы - - - 1 - - 3 4
Барлығы 3 - 43 11 1 20 74 152

Таблица 22
Распределение выданных 

патентов на селекционные достижения по регионам Казахстана по годам

Регион 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего

г. Алматы - - 43 3 1 20 41 108

г. Астана - - - 1 - - - 1

Акмолинская область - - - 2 - - 15 17

Восточно-Казахстанская 
область - - - 4 - - 6 10

Западно-Казахстанская
область 1 - - - - - 4 5

Костанайская область 1 - - - - - 5 6

Карагандинская область 1 - - - - - - 1

Южно-Казахстанская
область - - - 1 - - 3 4

Всего 3 - 43 11 1 20 74 152
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ӨНЕРКƏСІПТІК ҮЛГІЛЕРДІ САРАПТАУ

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

23- кесте
Өнеркəсіп үлгілеріне жылдар бойынша өтінімдер тапсыру

Өтінімдер 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы

Бер      ілді, 
барлығы 184 153 155 304 245 201 167 250 1659

Олардан:

Ұлттық өтінім 
берушілерден 155 118 121 209 116 117 91 149 1076

Шетелдік 
өтінім 
берушілерден

29 35 34 95 129 84 76 101 583

Өнеркəсіптік үлгілерді сараптау 
қызметінің 2010 жылғы қызметі алдыңғы 
екі жылмен салыстырғанда өтінімдерді 
қарау мерзімінің  қысқартылуы мен   қорғау 
нысанының кеңеюіне байланысты  қорғау 
құжаттарын беруде жəне  келіп түсетін 
өтінімдер саны бойынша оң динамиканы  
көрсетті. 

Атқарылған жұмыстар  нəтижесінде 
2010 жылдан бастап  ресей контрагенттерінің 
қатысуынсыз   мəні бойынша сараптама 
жүргізу  аясындағы міндетті  іздеу жұмыстары  
толық түрде дербес жүргізілді. 

2010  жылы  өткен жылмен салыстырғанда  
өнеркəсіптік үлгілерге  қорғау құжаттарын 
беруге түскен өтінімдер санының 49 % 
артқандығын көрсетеді. 23- кестеде жылдар 
бойынша  өтінімдердің келіп түсуінің серпіні 
көрсетілген.

Деятельность службы экспертизы про-
мышленных образцов в 2010 году показала 
положительную динамику выдачи охранных 
документов и количества поступивших зая-
вок, вызванную сокращением сроков рассмо-
трения заявок и расширением объекта охраны 
в сравнении с предыдущими двумя годами.

В результате проделанной работы с 2010 
года в полной мере проводились поисковые 
работы, обязательные в рамках экспертизы по 
существу, самостоятельно, без участия рос-
сийского контрагента.

В 2010 в сравнении с прошлым годом ко-
личество поданных заявок на выдачу охран-
ных документов на промышленные образцы 
показывает увеличение данного показателя на 
49 %. Динамика  поступления заявок по годам 
показана в Таблице 23.
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Таблица 23
Подача заявок на промышленные образцы по годам

Заявки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего

Подано, всего 184 153 155 304 245 201 167 250 1659

Из них:

Национальными 
заявителями 155 118 121 209 116 117 91 149 1076

Иностранными 
заявителями 29 35 34 95 129 84 76 101 583

Өнеркəсіптік үлгілерге өтінім беру         
Подача заявок на промышленные образцы
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Берілгені барлығы / Подано, всего

Ұлттық өтінім берушілерден / Национальными заявителями

Шетелдік өтінім берушілерден / Иностранными заявителями

Наиболее активными в отчетном году в 
подаче заявок на выдачу охранных докумен-
тов на промышленные образцы являются за-
явители г.Алматы – 79 (53 %) и г.Астаны – 30 
(20 %). Среди национальных заявителей пре-
обладающее количество заявок подано юри-
дическими лицами, что составляет 60 % от 
общего числа поданных национальными зая-
вителями заявок (Таблица 24).

Среди иностранных заявителей наиболь-
шее количество заявок подано резидентами 
России – 59 (58 %) (Таблица 25).

Осы есепті жылда  өнеркəсіптік 
үлгілерге қорғау құжаттарын беруде  Алматы 
қ. 79 (53 %) мен Астана қ. 30 (20 %) өтінім 
берушілері белсенділік танытты. Ұлттық 
өтінім берушілер арасында  ұлттық өтінім 
берушілер берген жалпы өтінімдер санының 
60% заңды тұлғалардан түскен (24- кесте).

 Шетелдік өтінім берушілер арасында 
Ресей резиденттерінен 59 (58 %) өтінім   келіп 
түскен (25- кесте).

Өнеркəсіптік үлгілерге өтінім беру
Подача заявок на промышленные образцы

Берілгені барлығы / Подано, всего

Ұлттық өтінім берушілерден / Национальными заявителями

Шетелдік өтінім берушілерден / Иностранными заявителями
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24- кесте
2010 жылы  ұлттық өтінім берушілерден өнеркəсіптік үлгілерге қорғау құжаттарын 

беруге түскен өтінімдерді (заңды жəне  жеке тұлғалар) өңірлер бойынша бөлу

Өңір
Заңды тұлғалар 
берген өтінімдер 

саны

Жеке тұлғалар 
берген  өтінімдер 

саны
Барлығы

Алматы 64 15 79

Астана 1 29 30

Ақмола облысы - 1 1

Ақтөбе облысы 1 - 1

Атырау облысы - 1 1

Шығыс- Қазақстан облысы - 9 9

Жамбыл облысы 5 - 5

Қарағанды облысы 1 3 4

Қостанай облысы 6 2 8

Солтүстік-Қазақстан облысы 3 - 3

Оңтүстік-Қазақстан облысы 8 - 8

Барлығы 89 60 149

Таблица 24
Распределение поданных заявок на выдачу охранных документов на промышленные образцы 
в 2010 году национальными заявителями (юридическими и физическими лицами) по регионам

Регион Количество заявок 
от юридических лиц

Количество заявок 
от физических лиц Всего

Алматы 64 15 79

Астана 1 29 30

Акмолинская область - 1 1

Актюбинская область 1 - 1

Атырауская область - 1 1
Восточно-Казахстанская
область - 9 9

Жамбылская область 5 - 5

Карагандинская область 1 3 4

Костанайская область 6 2 8
Северо-Казахстанская
область 3 - 3

Южно-Казахстанская область 8 - 8

Всего 89 60 149
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25- кесте
2010 жылы шетелдік  өтінім берушілерден 
өнеркəсіптік үлгілерге  қорғау құжаттарын 

беруге  түскен өтінімдерді  шыққан 
мемлекеттері  бойынша бөлу

Шыққан мемлекеттері 2010
Армения 1

Беларусь 2

Ұлыбритания 3

Германия 1

Дания 1

Корея 2

Қырғызстан 1

Лихтенштейн 1

Нидерланды 6

Ресей 59

Польша 2

АҚШ 7

Түркия 5

Франция 7

Чехия 1

Швейцария 2

Барлығы 101

Өнеркəсіптік үлгілерге жылдар бо-
йынша қорғау құжаттарын берудің динами-
касы 26- кестеде көрсетілген. Өнеркəсіптік 
үлгілерге қорғау құжаттарын беру саны бо-
йынша аталған көрсеткіштің 10% арту тен-
денциясы  байқалады.

Ұлттық өтінім берушілерге  өнеркəсіп 
үлгілеріне  берілген қорғау құжаттарын өңірлер 
бойынша бөлу  27- кестеде берілген. Өнеркəсіптік 
үлгілерге берілген қорғау құжаттарының  жалпы 
санының  98 % берілген патенттер саны  құрайды. 
Өнеркəсіптік үлгілер патент иелерінің  көпшілігі 
былтырғы жылдағыдай  Алматы қаласынан - 90 
(59 %) 

Таблица 25
Распределение по странам происхождения 
заявок на выдачу охранных документов на  
промышленные образцы  от иностранных 

заявителей за 2010 год

Страна происхождения заявки 2010
Армения 1

Беларусь 2

Великобритания 3

Германия 1

Дания 1

Корея 2

Кыргызстан 1

Лихтенштейн 1

Нидерланды 6

Россия 59

Польша 2

США 7

Турция 5

Франция 7

Чехия 1

Швейцария 2

Всего 101

Динамика выдачи охранных документов 
на промышленные образцы по годам пред-
ставлена в Таблице 26. По количеству выдан-
ных охранных документов на промышленные 
образцы наблюдается тенденция увеличения 
данного показателя на 10 %. 

Распределение выданных национальным 
заявителям охранных документов на про-
мышленные образцы по регионам отражено 
в Таблице 27. Количество выданных патентов 
составляет 98 % от общего количества выдан-
ных охранных документов на промышленные 
образцы. Наибольшее количество патентоо-
бладателей на промышленные образцы как в 
предыдущие годы приходится на г. Алматы – 
90 (59 %).
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26- кесте
Өнеркəсіп үлгілеріне жылдар бойынша қорғау құжаттарын беру

Қорғау 
құжаттары 
(алдын ала 

патенттер жəне 
патенттер)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы 1992 - 
2010

Берілді, 
   барлығы 73 126 91 109 206 84 236 260 1185 1439

Олардан:

Ұлттық өтінім 
берушілерге 66 100 61 59 126 38 81 151 682 878

Шетелдік 
өтінім 
берушілерге

7 26 30 50 80 46 155 109 503 561

Таблица 26
Выдача охранных документов на промышленные образцы по годам

Охранные 
документы 

(предпатенты и 
патенты)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 1992 - 
2010

Выдано, всего 73 126 91 109 206 84 236 260 1185 1439

Из них:

Национальным
заявителям 66 100 61 59 126 38 81 151 682 878

Иностранным
заявителям 7 26 30 50 80 46 155 109 503 561
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Өнеркəсіптік үлгілерге қорғау құжаттарын беру           
Выдача охранных документов на промышленные образцы
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Берілгені барлығы / Выдано, всего

Ұлттық өтінім берушілерге / Национальным заявителям

Шетелдік өтінім берушілерге / Иностранным заявителям

27- кесте
Ұлттық өтінім берушілер 

өнеркəсіп үлгілеріне берілген қорғау құжаттарын өңірлер бойынша бөлу

Өңір
2010 жыл

Алдын ала 
патенттер Патенттер Барлығы

Алматы 3 87 90
Алматы облысы - 3 3
Астана - 28 28
Атырау облысы - 1 1
Шығыс Қазақстан облысы - 7 7
Батыс Қазақстан облысы - 2 2
Қостанай облысы - 12 12
Қызылорда облысы - 1 1

Солтүстік Қазақстан облысы - 4 4
Оңтүстік Қазақстан облысы - 3 3

БАРЛЫҒЫ 3 148 151

Өнеркəсіптік үлгілерге қорғау құжаттарын беру
Выдача охранных документов на промышленные образцы
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Шетелдік өтінім берушілерге / Иностранным заявителям
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Таблица 27
Распределение выданных 

национальным заявителям охранных документов на промышленные образцы по регионам

Регион
2010 год

Предпатенты Патенты Всего
Алматы 3 87 90
Алматинская область - 3 3
Астана - 28 28
Атырауская область - 1 1
Восточно-Казахстанская область - 7 7
Западно-Казахстанская область - 2 2
Костанайская область - 12 12
Кызылординская область - 1 1

Северо-Казахстанская область - 4 4
Южно-Казахстанская область - 3 3

ВСЕГО 3 148 151

За отчетный период службой эксперти-
зы товарных знаков и наименований мест 
происхождения товаров повышена эффек-
тивность проведения полной экспертизы то-
варных знаков и наименований мест про-
исхождения товаров и подготовки к выдаче 
охранных документов на территории Респу-
блики Казахстан.  

 27 мая 2010 года Главой государства 
подписан Закон Республики Казахстан «О ра-
тификации Протокола к Мадридскому согла-
шению о международной регистрации зна-
ков», Протокол вступил в силу в отношении 
Республики Казахстан 8 декабря 2010 года. 

 С присоединением к Протоколу у на-
циональных заявителей появилась возмож-
ность подавать заявки на международную 

Тауар таңбалары мен тауар шығарылған 
жерлердің атауларын сараптау қызметі  
есепті жылда  тауар таңбалары мен  тауар 
шығарылған жерлердің атауларына толықтай 
сараптама жүргізуде жəне  Қазақстан Респу-
бликасы территориясында  қорғау құжаттарын  
беруге дайындауда нəтижелілікті арттырды. 

2010 жылдың 27 мамырында Мемле-
кет басшысы «Таңбаларды халықаралық 
тіркеу  туралы Мадрид келісіміне Хатта-
маны ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына қол қойды, Хатта-
ма Қазақстан Республикасына қатысты 2010 
жылдың 8 желтоқсанында  күшіне енді. 

Хаттамаға қосылғаннан кейін  ұлттық 
өтінім берушілер  өтінімдерді  халықаралық 
тіркеуге жеңілдетілген  рəсім бойынша 

ТАУАР ТАҢБАЛАРЫН, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАҢБАЛАРЫН  ЖƏНЕ 
ТАУАРЛАРДЫҢ ШЫҚҚАН ЖЕРЛЕРІНІҢ АТАУЛАРЫН САРАПТАУ

ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ
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ағылшын немесе испан тілдерінде  беру 
мүмкіндіктеріне ие болды. 

28- кестеде берілгеніндей 2010 жылы 
былтырғы жылмен салыстырғанда тауар 
таңбалары мен қызмет көрсету таңбаларын 
тіркеуге 0,8% көп өтінім түскен. Мадрид 
келісімі рəсімі бойынша 2009 жылмен 
салыстырғанда 2% көп  өтінім келіп түсті. 

регистрацию на английском или испанском 
языках по упрощенной процедуре.

Увеличение в сравнении с прошлым го-
дом в количестве поданных заявок на реги-
страцию товарных знаков и знаков обслужи-
вания, как показано в Таблице 28, составляет 
0,8 % в, по процедуре Мадридского соглаше-
ния заявок тенденция роста составляет 2%. 

28- кесте
Тауар таңбаларын 

жəне қызмет көрсету таңбаларын жылдар бойынша тіркеуге өтінімдер беру

Өтінімдер 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы 1992-
2010

Берілді, 
бар   лығы 3739 3958 3313 4102 3911 4107 3618 3648 30396 52798

Олардан:

Ұлттық өтінім 
б   ерушілерден 2906 2976 1811 2193 2047 1809 1754 1611 17107 27432

Шетелдік өтінім 
берушілерден 833 982 1502 1909 1864 2298 1864 2037 13289 25366

Өтінімдер 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы 1992-
2010

Мадрид келісімі 
рəсімі бойынша 
(шетелдік өтінім 
берушілер 
қатарынан)

2269 2558 3079 2951 2787 4292 3535 3596 25067 58609

Таблица 28
Подача заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания по годам

Заявки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 1992-
2010

Подано, всего 3739 3958 3313 4102 3911 4107 3618 3648 30396 52798
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Из них:

Национальны-
ми заявителями 2906 2976   1811 2193 2047 1809 1754 1611 17107 27432

Иностранными 
заявителями 833 982 1502 1909 1864 2298 1864 2037 13289 25366

Заявки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 1992-
2010

По процедуре 
Мадридского 
согла       шения (из 
числа иностранных 
заявителей)

2269 2558 3079 2951 2787 4292 3535 3596 25067 58609

Тауар таңбаларын жылдар бойынша тіркеуге өтінім беру
Подача заявок на регистрацию товарных знаков по годам
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Шетелдік өтінім берушілерден /
Иностранными заявителями

Мадрид келісімінің процедурасы
бойынша (шетелдік өтінім
берушілердің қатарынан) / По
процедуре Мадридского соглашения
(из числа иностранных заявителей)

Өңірлер бойынша ұлттық өтінім 
берушілерден түскен  өтінімдерді бөлу  та-
уар таңбаларын тіркеуге түскен өтінімдер 
санының  басым көпшілігі Алматы 881 (54 %) 
жəне Астана қалалары 292 (18 %)  өтінім 
берушілерінен екендігін көрсетеді. Та-
уар таңбаларын тіркеуге ұлттық өтінім 
берушілерден  келіп түскен  өтінімдердің  
жалпы көлемінің 84% заңды тұлғалар берген 
(29- кесте). 

Распределение поданных заявок нацио-
нальными заявителями по регионам показа-
ло, что наибольшее количество заявок на ре-
гистрацию товарных знаков поданы заявите-
лями г. Алматы – 881 (54 %) и г. Астаны – 292 
(18 %). 84 % от общего количества поданных 
национальными заявителями заявок на реги-
страцию товарного знака составляют юриди-
ческие лица (Таблице 29).  

Тауар таңбаларын жылдар бойынша тіркеуге өтінім беру
Подача заявок на регистрацию товарных знаков по годам
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Мадрид келісімінің процедурасы бойынша 
(шетелдік өтінім берушілердің қатарынан) /
По процедуре Мадридского соглашения 
(из числа иностранных заявителей)
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29- кесте
2010 жылы ұлттық өтінім берушілерден (жеке жəне заңды тұлғалар) 

түскен тауар таңбаларына куəлік беруге өтінімдерді өңірлер бойынша бөлу

Өңір Заңды тұлғалардан 
түскен өтінімдер

Жеке тұлғалардан 
түскен өтінімдер Барлығы

Алматы 767 114 881

Алматы облысы 48 6 54

Астана 238 54 292

Ақмола облысы 9 - 9

Ақтөбе облысы 27 - 27

Атырау облысы 3 - 3

Шығыс Қазақстан облысы 46 15 61

Жамбыл облысы 11 6 17

Батыс Қазақстан облысы 16 7 23

Қарағанды облысы 58 13 71

Қостанай облысы 58 6 64

Қызылорда облысы 3 1 4

Маңғыстау облысы 2 2 4

Павлодар облысы 10 6 16

Солтүстік Қазақстан облысы 24 5 29

Оңтүстік Қазақстан облысы 39 17 56

Барлығы 1359 252 1611

Таблица 29
Распределение по регионам  поданных заявок 

на выдачу свидетельств на товарные знаки в 2010 году национальными заявителями
(юридическими и физическими лицами) 

Регион Количество заявок 
от юридических лиц

Количество заявок 
от физических лиц Всего

Алматы 767 114 881

Алматинская область 48 6 54

Астана 238 54 292

Акмолинская область 9 - 9

Актюбинская область 27 - 27

Атырауская область 3 - 3
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Восточно-Казахстанская
область 46 15 61

Жамбылская область 11 6 17

Западно-Казахстанская
область 16 7 23

Карагандинская область 58 13 71

Костанайская область 58 6 64

Кызылординская область 3 1 4

Мангистауская область 2 2 4

Павлодарская область 10 6 16

Северо-Казахстанская
область 24 5 29

Южно-Казахстанская область 39 17 56

Всего 1359 252 1611

30- кестедегі мəліметтерден  шетелдік 
өтінім берушілер арасынан тауар таңбаларын 
тіркеуге  келіп  түскен өтінімдердің  көпшілігі 
АҚШ -373 (18 %) жəне Ресей резиденттері -  
221 (10 %) екендігін байқаймыз.

30- кесте
2010 жылы шетелдік  

өтінім берушілерден  түскен тауар 
таңбаларына куəлікке  өтінімдерді  шыққан 

мемлекеттері бойынша бөлу

Өтінім шыққан мемлекет 2010

Австралия 6

Австрия 7

Аргентина 6

Бельгия 1

Барбадос 1

Багама 9

Беларусь 7

Болгария 1

Ұлыбритания 178

Из данных Таблицы 30 следует, что наи-
большее количество заявок на регистрацию 
товарного знака среди иностранных заявите-
лей подано резидентами США – 373 (18 %) и 
России – 221 (10 %). 

 
Таблица 30

Распределение 
по странам происхождения заявок на 
свидетельства на товарные знаки от 
иностранных заявителей  за 2010 год

Страна происхождения 
заявки 2010

Австралия 6

Австрия 7

Аргентина 6

Бельгия 1

Барбадос 1

Багама 9

Беларусь 7

Болгария 1

Великобритания 178
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Венгрия 2

Германия 78

Греция 3

Грузия 12

Дания 34

Израиль 3

Индия 69

Ирландия 41

Испания 8

Италия 14

Канада 9

Катар 1

Китай 81

Кипр 17

Корея 105

Кыргызстан 11

Куба 2

Ливан 1

Литва 6

Люксембург 3

Малайзия 1

Мальта 5

Мексика 5

Нидерланды 34

Норвегия 5

ОАЭ 40

Пакистан 9

Панама 39

Польша 13

Португалия 4

Россия 221

Сингапур 15

Сирия 1

США 373

Тайланд 3

Венгрия 2

Германия 78

Греция 3

Грузия 12

Дания 34

Израиль 3

Үндістан 69

Ирландия 41

Испания 8

Италия 14

Канада 9

Катар 1

Қытай 81

Кипр 17

Корея 105

Қырғызстан 11

Куба 2

Ливан 1

Литва 6

Люксембург 3

Малайзия 1

Мальта 5

Мексика 5

Нидерланды 34

Норвегия 5

БАƏ 40

Пəкістан 9

Панама 39

Польша 13

Португалия 4

Ресей 221

Сингапур 15

Сирия 1

АҚШ 373

Тайланд 3
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Тайвань 6

Түркия 105

Украина 58

Уругвай 5

Финляндия 31

Франция 39

Хорватия 2

Чехия 3

Чили 2

Швейцария 134

Швеция 31

Шри-Ланка 1

ОАР 2

Эстония 5

Жапония 129

Барлығы 2037

Тауар таңбаларын  жылдар бойынша 
тіркеу динамикасы 31- кестеде  берілген. Есеп 
беріліп отырған жылда былтырғы жылдың 
мəліметтерімен салыстырғанда  тіркелген та-
уар таңбалары 10% артқан. 

Тайвань 6

Турция 105

Украина 58

Уругвай 5

Финляндия 31

Франция 39

Хорватия 2

Чехия 3

Чили 2

Швейцария 134

Швеция 31

Шри-Ланка 1

ЮАР 2

Эстония 5

Япония 129

Всего 2037

Динамика регистрации товарных знаков 
по годам представлена в Таблице 31. В отчет-
ном году увеличение по сравнению с анало-
гичными данными прошлого года в количе-
стве зарегистрированных товарных знаков со-
ставило 10 %. 

31- кесте
Тауар таңбаларын жəне қызмет көрсету таңбаларын жылдар бойынша тіркеу

Таңбалар 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы 1993-
2010

Тіркелгені, 
барлығы 1575 1164 2226 2234 1793 3432 3658 4035 20117 34990

Олардан:

Ұлттық 
өтінім 
берушілерден

1037 707 1415 1376 794 1459 1239 1486 9513 14523

Шетелдік 
өтінім 
бе   рушілерден

538 457 811 858 999 1973 2419 2549 10604 20467
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Наибольшее количество зарегистриро-
ванных товарных знаков приходится на заяви-
телей г. Алматы – 841 (56 %) и г. Астаны – 145 
(9 %) (Таблица 32).

Тіркелген тауар таңбаларының жалпы 
санының басым бөлігі Алматы 841 (56 %) 
мен Астана 145 (9 %) қалаларының өтінім 
иелеріне  тəн (32- кесте). 

32- кесте
Қазақстанның өңірлері бойынша тіркелген тауар таңбаларын 
жəне қызмет көрсету таңбаларын жылдар бойынша бөлу

Өңір 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы 1993-
2010

Алматы 564 473 810 865 432 770 659 841 5414 8568
Алматы облысы 133 22 74 73 25 67 65 99 558 1134

Таблица 31
Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания по годам

Знаки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 1993-
2010

Зарегистрировано,
всего 1575 1164 2226 2234 1793 3432 3658 4035 20117 34990

Из них:

Национальными
заявителями 1037 707 1415 1376 794 1459 1239 1486 9513 14523

Иностранными
заявителями 538 457 811 858 999 1973 2419 2549 10604 20467

Тауар таңбалары мен қызмет көрсету таңбаларын тіркеу 
Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания
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Астана 27 51 43 58 80 83 90 145 577 634
Ақмола облысы 3 0 3 4 5 5 22 15 57 73
Ақтөбе облысы 93 12 78 112 20 99 65 56 535 671
Атырау облысы 5 1 2 8 5 8 10 13 52 69
Шығыс Қазақстан 
облысы 16 32 58 22 25 84 65 40 342 480

Жамбыл облысы 10 3 21 6 10 20 18 22 110 167
Батыс Қазақстан 
облысы 16 13 3 11 14 8 25 12 102 242

Қарағанды облысы 22 18 100 80 32 73 53 62 440 594
Қостанай облысы 79 30 80 51 40 69 55 40 444 619
Қызылорда облысы 1 0 0 1 5 1 2 4 14 23
Маңғыстау облысы 5 1 18 10 6 10 5 21 76 148
Павлодар облысы 17 15 12 39 40 46 30 30 229 320
Солтүстік Қазақстан 
облысы 19 20 49 11 35 59 29 22 244 295

Оңтүстік Қазақстан 
облысы 27 16 64 25 20 57 46 64 319 514

Барлығы 1037 707 1415 1376 794 1459 1239 1486 9513 14551

Таблица 32
Распределение по регионам  зарегистрированных товарных знаков 

и знаков обслуживания Казахстана по годам

Регион 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 1993-
2010

Алматы 564 473 810 865 432 770 659 841 5414 8568

Алматинская область 133 22 74 73 25 67 65 99 558 1134

Астана 27 51 43 58 80 83 90 145 577 634

Акмолинская область 3 - 3 4 5 5 22 15 57 73

Актюбинская область 93 12 78 112 20 99 65 56 535 671

Атырауская область 5 1 2 8 5 8 10 13 52 69
Восточно-Казахстанская 
область 16 32 58 22 25 84 65 40 342 480

Жамбылская область 10 3 21 6 10 20 18 22 110 167

Западно-Казахстанская
область 16 13 3 11 14 8 25 12 102 242

Карагандинская область 22 18 100 80 32 73 53 62 440 594
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Костанайская область 79 30 80 51 40 69 55 40 444 619

Кызылординская область 1 - - 1 5 1 2 4 14 23

Мангистауская область 5 1 18 10 6 10 5 21 76 148

Павлодарская область 17 15 12 39 40 46 30 30 229 320

Северо-Казахстанская
область 19 20 49 11 35 59 29 22 244 295

Южно-Казахстанская
область 27 16 64 25 20 57 46 64 319 514

Всего 1037 707 1415 1376 794 1459 1239 1486 9513 14551

Как видно из данных Таблицы 33 о рас-
пределении зарегистрированных товарных 
знаков и знаков обслуживания по годам, так 
же как и в предыдущие годы, в 2010 году наи-
большее количество приходится на рекламу, 
менеджмент в сфере бизнеса – 1193; далее 
на фармацевтические и ветеринарные препа-
раты – 786, и на товары: кофе, чай, какао, са-
хар... – 607.

2010 жылы тіркелген тауар таңбаларын 
жəне қызмет көрсету таңбаларын бөлу 
бойынша 33-кесте мəліметтері олардың 
көпшілігі былтырғы жылдағыдай  жарна-
ма, бизнес саласындағы менеджмент -1193; 
фармацевтикалық жəне ветеринариялық 
дəрі-дəрмектерге – 786; сондай-ақ келесі 
тауарларға: кофеге, шайға, какаоға, қантқа ... 
– 607 болып келетінін көрсетіп отыр.

33- кесте
ХТҚК сыныптары бойынша тіркелген 

тауар таңбаларын жəне қызмет көрсету таңбаларын жылдар бойынша бөлу

ХТҚК сыныбы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлығы
Химиялық өнімдер 57 48 74 101   90 165 242 133 910
Бояулар, олифтер, 
лактер; қорғаныш 
құралдары ... 

44 36 49 94 74 91 99 86 573

Ағартуға арналған 
препараттар жəне өзге де 
заттар

101 95 154 223 190 295 288 335 1681

Техникалық май жəне 
жақпалар; жағатын 
майлар ...

30 33 63 91 70 73 77 71 508

Фармацевтикалық жəне 
ветеринарлық дəрі-
дəрмектер ...

319 240 414 443 457 716 677 786 4052

Қарапайым металдар 
жəне олардың 
балқымалары; ...

70 68 87 113 97 162 131 159 887
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Машиналар мен 
станоктар ... 48 54 78 120 127 167 199 152 945

Қолмен қолданылатын 
құрал-жабдықтар жəне 
құрал-саймандар; 
пышақ ...

24 35 45 82 70 71 69 62 458

Ғылыми, теңіз 
аспаптары мен құрал-
саймандары ...

138 133 164 216 198 343 375 401 1968

Хирургиялық аспаптар 
мен құрал саймандар ... 48 46 89 103 129 88 78 93 674

Жарық беруге, 
қыздыруға арналған 
құрылғы ...

52 57 74 121 135 125 156 128 848

Көлік құралдары, 
аппараттар ... 55 39 80 116 119 145 211 162 927

Атылатын қарулар, оқ-
дəрілер жəне снарядтар ... 19 26 40 76 92 37 29 25 344

Асыл металдар жəне 
олардың балқымалары, 
бұйымдар ...

37 42 70 152 185 87 101 83 757

Музыкалық аспаптар ... 17 24 41 92 110 34 23 8 349

Қағаз, картон жəне 
солардан жасалатын 
бұйымдар ...

125 137 223 354 290 323 276 330 2058

Каучук, резеңке, 
гуттаперча, ізбес, слюда... 32 40 61 121 139 83 104 83 663

Былғары жəне 
былғарыға ұқсас зат, 
олардан жасалатын 
бұйымдар ...

33 45 62 125 143 124 153 125 810

Бейметалл құрылыс 
материалдары ... 60 55 102 146 130 154 141 128 916

Жиһаз, айна, 
картиналарға арналған 
жақтауша ...

42 54 81 147 125 118 106 101 774

Үй немесе ас-үй керек-
жарақтары жəне ыдыс-
аяқ ...

38 50 72 144 130 114 117 103 768
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Арқандар, жіптер, 
жуан арқандар, торлар, 
шатырлар, өрелер ...

23 26 44 69 76 40 26 23 327

Тоқыма емес жəне жіп ... 15 20 44 68 73 32 24 12 288

Маталар мен тоқыма 
бұйымдары ... 29 32 65 80 93 76 74 72 521

Аяқ киім, бас киімдер ... 58 65 95 213 183 238 305 256 1413

Шілтер жəне тігілген 
бұйымдар, тоқыма бау 
жəне таспалар ...

19 24 48 71 89 59 44 36 390

Кілемдер, мырыштылар, 
төсеніштер, линолеум 
жəне өзгелер ...

18 25 57 76 98 50 35 26 385

Ойындар, ойыншықтар; 
гимнастикалық жəне 
спорттық ...

37 45 69 140 151 111 112 99 764

Ет, балық, құс жəне 
жабайы құс; ет 
сығындылары; ...

221 175 301 306 230 439 297 467 2436

Кофе, шай, какао, қант, 
күріш, тапиока, саго ... 303 253 524 511 488 674 488 607 3848

Ауыл шаруашылық, бау-
бақша ... 51 59 127 174 185 113 91 108 908

Минералды жəне 
газдалған сулар ... 202 153 310 434 510 469 393 479 2950

Алкогольді сусындар 
(сырадан басқа)... 307 244 310 412 426 298 328 249 2574

Темекі, шегу керек-
жарақтары; сіріңкелер ... 146 61 140 240 247 130 141 154 1259

Жарнама; бизнес 
саласындағы 
менеджмент ...

443 371 644 912 936 1199 1053 1193 6751

Сақтандыру; қаржылық 
қызмет ... 73 68 152 276 310 266 270 247 1662

Құрылыс; жөндеу; 
жабдықтарды орнату 138 123 221 286 233 316 342 277 1936
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Телекоммуникациялар... 49 57 116 236 254 185 136 183 1216

Тасымалдау; тауарларды 
буып-түю жəне сақтау ... 119 99 196 194 189 280 197 208 1482

Материалдарды өңдеу ... 74 70 121 129 134 148 126 100 902

Тəрбиелеу; оқу үрдісін 
қамтамасыз ету ... 160 170 224 428 380 324 284 356 2326

Ғылыми жəне 
технологиялық 
қызметтер көрсету ...

227 166 249 291 260 360 365 269 2187

Тағам өнімдерімен 
қамтамасыз ету жөнінде 
қызмет көрсету

114 95 178 388 230 285 279 303 1872

Медициналық қызмет 
көрсету; ветеринарлық 
қызмет көрсету...

70 68 129 243 262 162 110 118 1162

Жеке-дара жəне 
əлеуметтік қызмет 
көрсету ...

19 33 82 110 113 72 100 105 634

Барлығы 4304 3859 6569 9467 9250 9841 9272 9501 62063

Таблица 33
Распределение по классам МКТУ 

зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания по годам

Класс    МКТУ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего

Химические продукты... 57 48 74 101 90 165 242 133 910

Краски, олифы, лаки; 
защитные средства... 44 36 49 94 74 91 99 86 573

Препараты для 
отбеливания и прочие 
вещества...

101 95 154 223 190 295 288 335 1681

Технические масла и 
смазки; смазочные... 30 33 63 91 70 73 77 71 508

Фармацевтические 
и ветеринарные 
препараты...

319 240 414 443 457 716 677 786 4052

Обычные металлы и их 
сплавы... 70 68 87 113 97 162 131 159 887
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Машины и станки; 
двигатели... 48 54 78 120 127 167 199 152 945

Ручные орудия и 
инструменты; ножевые... 24 35 45 82 70 71 69 62 458

Приборы и инструменты 
научные, морские... 138 133 164 216 198 343 375 401 1968

Приборы и инструменты 
хирургические... 48 46 89 103 129 88 78 93 674

Устройства для 
освещения, нагрева... 52 57 74 121 135 125 156 128 848

Транспортные средства, 
аппараты... 55 39 80 116 119 145 211 162 927

Огнестрельное оружие, 
боеприпасы и снаряды... 19 26 40 76 92 37 29 25 344

Благородные металлы и 
их сплавы, изделия... 37 42 70 152 185 87 101 83 757

Музыкальные 
инструменты... 17 24 41 92 110 34 23 8 349

Бумага, картон и изделия 
из них... 125 137 223 354 290 323 276 330 2058

Каучук, резина, 
гуттаперча, асбест,  
слюда...

32 40 61 121 139 83 104 83 663

Кожа и имитация кожи, 
изделия из них... 33 45 62 125 143 124 153 125 810

Неметаллические 
строительные 
материалы...

60 55 102 146 130 154 141 128 916

Мебель, зеркала, 
обрамления для картин... 42 54 81 147 125 118 106 101 774

Домашняя или кухонная 
утварь и посуда... 38 50 72 144 130 114 117 103 768

Канаты, веревки, 
бечевки, сети, палатки, 
навесы...

23 26 44 69 76 40 26 23 327

Не текстильные и 
пряжа... 15 20 44 68 73 32 24 12 288

Ткани и текстильные 
изделия... 29 32 65 80 93 76 74 72 521

Обувь, головные уборы... 58 65 95 213 183 238 305 256 1413

Кружева и вышитые 
изделия, тесьма и 
ленты...

19 24 48 71 89 59 44 36 390
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Ковры, циновки, маты, 
линолеум и прочие... 18 25 57 76 98 50 35 26 385

Игры, игрушки; 
гимнастические и 
спортивные...

37 45 69 140 151 111 112 99 764

Мясо, рыба, птица 
и дичь; мясные 
экстракты...

221 175 301 306 230 439 297 467 2436

Кофе, чай, какао, сахар, 
рис, тапиока, саго... 303 253 524 511 488 674 488 607 3848

Сельскохозяйственные, 
садово-огородные... 51 59 127 174 185 113 91 108 908

Минеральные и 
газированные воды… 202 153 310 434 510 469 393 479 2950

Алкогольные напитки (за 
исключением пива)... 307 244 310 412 426 298 328 249 2574

Табак; курительные 
принадлежности; 
спички...

146 61 140 240 247 130 141 154 1259

Реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса... 443 371 644 912 936 1199 1053 1193 6751

Страхование; финансовая 
деятельность... 73 68 152 276 310 266 270 247 1662

Строительство; 
ремонт; установка 
оборудования…

138 123 221 286 233 316 342 277 1936

Телекоммуникации... 49 57 116 236 254 185 136 183 1216

Транспортировка; 
упаковка и хранение 
товаров...

119 99 196 194 189 280 197 208 1482

Обработка материалов... 74 70 121 129 134 148 126 100 902
Воспитание; обеспечение 
учебного процесса... 160 170 224 428 380 324 284 356 2326

Научные и 
технологические услуги... 227 166 249 291 260 360 365 269 2187

Услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами… 114 95 178 388 230 285 279 303 1872

Медицинские услуги; 
ветеринарные услуги... 70 68 129 243 262 162 110 118 1162

Персональные и 
социальные услуги... 19 33 82 110 113 72 100 105 634

Всего 4304 3859 6569 9467 9250 9841 9272 9501 62063
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В Таблице 34 представлено количество 
выданных, а также количество действующих 
по состоянию на 31.12.2010 года патентов на 
объекты промышленной собственности.

34-  кестеде  өнеркəсіптік меншік нысан-
дарына берілген, сонымен қатар 31.12.2010 ж. 
жағдайы бойынша қолданыстағы  патенттері 
саны  берілген. 

34 - кесте
Өнеркəсіптік меншік нысандарына 31.12.2010 ж. 

жағдайы бойынша қолданыстағы  патенттері саны
 

2010 жылы барлығы патент (соның ішінде инновациялық жəне алдын 
ала) берілді 2323

Өнертабысқа қолданыстағы патенттердің саны 9747

Пайдалы мод  ельдерге қолданыстағы патенттердің саны 627

Өнеркəсіптік үлгілерге қолданыстағы патенттердің саны 427

Селекциялық жетістіктерге қолданыстағы патенттердің саны 157

Таблица 34
Количество действующих патентов (в т.ч. инновационных и предварительных) 
на объекты промышленной собственности по состоянию на 31.12.2010 год

Всего выдано патентов в 2010 году 2323

Количество действующих патентов на изобретения 9747

Количество действующих патентов на по  лезные модели 627

Количество действующих патентов на промышленные образцы 427

Количество действующих патентов на селекционные достижения 157

ӨНЕРКƏСІП МЕНШІГІ НЫСАНДАРЫН БАСҚАҒА 
БЕРУ КЕЛІСІМШАРТТАРЫН ЖƏНЕ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ 
КЕЛІСІМШАРТТАРДЫ ТІРКЕУ

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ НА 
УСТУПКУ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В 2010 году (прим. с января по октябрь 
2010 г.) рассмотрено 256 договоров различно-
го типа, а также ряд изменений и дополнений 
в ранее зарегистрированные договоры.

Из числа рассмотренных, с учетом ранее 
поступивших договоров, зарегистрировано 
всего  239 из них,  как и в предыдущие годы, 

2010 (2010 ж. қаңтар айынан қазан айына 
дейін қаб.) əр түрлі үлгідегі 256 келісімшарттар 
қарастырылды, сондай-ақ бұрын тіркелген 
келісімшарттарға бірқатар өзгерістер мен 
толықтырулар қарастырылды. 

Бұрын келіп түскен келісімшарттарды 
ескере отырып қарастырылғандардың ара-
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наибольшее количество заключено на уступ-
ку охранных документов на объекты промыш-
ленной собственности – 140, лицензионных 
договоров на использование объектов про-
мышленной собственности – 87, договоров 
залога - 6, договоров комплексной предпри-
нимательской лицензии (франчайзинга) – 2, 
дополнительных соглашений к зарегистриро-
ванным договорам объектов промышленной 
собственности – 4.

Договоры на уступку подавались в отно-
шении товарных знаков – 117, изобретений – 
14, полезных моделей – 3, промышленных об-
разцов – 6.

Из 87 лицензионных договоров, на ис-
пользование изобретений зарегистрировано – 
4, на использование товарных знаков – 82, на 
использование полезных моделей – 1.

На основе неисключительного права за-
регистрировано 55 договоров, на основе ис-
ключительного права – 31, в отношении пол-
ной лицензии – 1.

Зарегистрированы договоры на использо-
вание объектов промышленной собственно-
сти между иностранными партнерами в коли-
честве – 96, национальными – 106, смешан-
ными 37.

сынан небары 239 тіркелді, олардан өткен 
жылдардағыдай неғұрлым көпшілігі өнеркəсіп 
меншігі нысандарына қорғау құжаттарын 
басқаға беруге – 140, өнеркəсіп меншігі 
нысандарын пайдалануға лицензиялық 
келісімшарттар – 87, кепіл келісімшарттары 
– 6, кешенді кəсіпкер лицензиясы 
келісімшарттары- 2, өнеркəсіптік меншік 
нысандарына тіркелген келісімшарттарына  
қосымша келісімдер - 4  жасалды. 

Басқаға беру келісімшарттары, тауар 
таңбаларына қатысты – 117, өнертабыстарына 
– 14, пайдалы модельдерге – 3, өнеркəсіп 
үлгілеріне – 6 берілді.

87 лицензиялық келісімшарттардан  
өнертабыстарды пайдалануға 4, та-
уар таңбаларын пайдалануға – 82, пайдалы 
модельдерді пайдалануға -1  тіркелді.

Айрықша емес құқық беру негізінде 55 
келісімшарт, айрықша құқық негізінде 31, 
толық лицензияға байланысты -1 келісімшарт 
тіркелді.

Өнеркəсіптік меншік нысандарын  
пайдалануға тіркелген  келісімшарттар:  
шетелдік серіктестер арасында -96, ұлттық – 
106, аралас -37.

    
35- кесте
Қорғау құжаттарын басқаға беруге тіркелген келісімшарттарды жылдар бойынша бөлу

Өнеркəсіп 
меншігі нысаны-
на қорғау құжат-

тары

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлы-
ғы

1993 
- 

2010

Өнертабыстарға 
қорғау құжаттары 26 23 20 12 14 28 30 14 167 346

Пайдалы 
модельдерге 
қорғау құжаттары

1 - 1 1 2 7 5 3 20 20

Өнеркəсіп 
үлгілеріне қорғау 
құжаттары

1 4 3 - 4 7 3 6 28 30
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Таблица 35
Распределение зарегистрированных договоров на уступку охранных документов по годам

Охранные 
документы 
на объекты 

промышленной 
собственности

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего
1993 

- 
2010

Охранные 
документы на 
изобретения

26 23 20 12 14 28 30 14 167 346

Охранные 
документы на 
полезные модели

1 - 1 1 2 7 5 3 20 20

Охранные 
документы на 
промышленные 
образцы

1 4 3 - 4 7 3 6 28 30

Охранные 
документы на 
товарные знаки

122 145 119 63 132 173 218 117 1089 1586
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Қорғау құжаттарын өзгеге беруге тіркелген шарттарды бөлу      
Распределение зарегистрированных договоров на уступку охранных 

документов

Өнертабысқа қорғау  құжаттары/        
Охранные документы на изобретения

пайдалы модельдерге қорғау  құжаттары /
Охранные документы на полезные модели

Өнеркəсіптік үлгілерге қорғау  құжаттары /
Охранные документы на промышленные
образцы

Тауар  таңбаларына куəліктер  /
Свидетельства на товарные знаки

Тауар таңбалары-
на қорғау 
құжаттары

122 145 119 63 132 173 218 117 1089 1586

Қорғау құжаттарын өзгеге беруге тіркелген шарттарды бөлу
Распределение зарегистрированных договоров на уступку охранных

документов
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Өнеркəсіптік үлгілерге қорғау құжаттары /
Охранные документы на промышленные 
образцы

Тауар таңбаларына куəліктер /
Свидетельства на товарные знаки
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 36-кесте
Өнеркəсіп меншігі 

нысандарын пайдалануға тіркелген лицензиялық шарттарды жылдар бойынша бөлу

Өнеркəсіп 
меншігі 

нысандары

Лицензия-
лардың 
түрлері

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлы-
ғы

1993-
2010

Өнертабыс-
тар

Айырықша 
лицензия 4 1 2 2 2 1 3 2 17 55

Айырықша 
емес 
лицензия

3 7 1 5 3 8 27 1 55 186

Толық 
лицензия - 1 - 1 - - - 1 3 5

Пайдалы 
модельдер

Айырықша 
лицензия - 1 - - - - - 1 2 2

Өнеркəсіп-
тік үлгілер

Айырықша 
емес 
лицензия

- 1 1 - - - - - 2 3

Тауар 
таңбалары, 
қызмет 
көрсету 
таңбалары

Айырықша 
лицензия 6 14 9 11 11 24 14 28 117 134

Айырықша 
емес 
лицензия

24 48 53 34 58 59 58 54 388 476

Толық 
лицензия - 1 - - 1(қ) - - - 1 2

Франшиза 
келісімшар-
ты

Айырықша 
емес 
лицензия

- 1 - - 1 1 - 1 4 4

Айырықша 
лицензия - 1 3 - - 1 - 1 6 10

Кепіл 
келісім-
шарттары 

- 2 1 3 1 6 2 1 6 22 29

Ескерту:  
Қ – Қосымша келісім   
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Таблица 36
Распределение зарегистрированных лицензионных договоров 

на использование объектов промышленной собственности по годам

Объекты 
промышлен-
ной cобствен-

ности

Виды 
лицензии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 1993-

2010

Изобретения

Исключ.
лицензия 4 1 2 2 2 1 3 2 17 55

Не исключ.
лицензия 3 7 1 5 3 8 27 1 55 186

Полная
лицензия - 1 - 1 - - - 1 3 5

Полезные 
модели

Исключ.
лицензия - 1 - - - - - 1 2 2

Промышлен-
ные образцы

Не исключ.
лицензия - 1 1 - - - - - 2 3

Товарные 
знаки, знаки 
обслужива-
ния

Исключ.
лицензия 6 14 9 11 11 24 14 28 117 134

Не исключ. 
лицензия 24 48 53 34 58 59 58 54 388 476

Полная
лицензия - 1 - - 1(д) - - - 2 2

Договоры 
франшизы

Не исключ.
лицензия - 1 - - 1 1 - 1 4 4

Исключ.
лицензия - 1 3 - - 1 - 1 6 10

Договоры 
залога - 2 1 3 1 6 2 1 6 22 29

Примечание:
Д - Дополнительное соглашение
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37-кесте
Тіркелген келісімшарттарды ішкіге жəне сыртқыға жылдар бойынша бөлу

Келісімшарттар 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Барлы-
ғы

1993-
2010

Барлық 
қарастырылған-
дар

224 264 253 245 278 356 359 256 2235 3369

Барлық тіркелгені 189 247 215 130 234 312 302 239 1868 2845

Олардан:

Ішкі 71 137 120 62 94 108 183 106 881 1373

Сыртқы 118 111 95 68 106 142 119 96 855 1339

Таблица 37
Распределение зарегистрированных договоров на внешние и внутренние по годам

Договоры 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 1993-
2010

Рассмотрено всего 224 264 253 245 278 356 359 256 2235 3369

Зарегистрировано 
всего 189 247 215 130 234 312 302 239 1868 2845

Из них:

Внутренние 71 137 120 62 94 108 183 106 881 1373

Внешние 118 111 95 68 106 142 119 96 855 1339
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМА-
ТИВНОЙ БАЗЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В 2010 году в целях совершенствования 
национального законодательства и его гар-
монизации с международным законодатель-
ством, внесены ряд предложений в проект За-
кона Республики Казахстан «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по во-
просам интеллектуальной собственности», а 
именно:

 Закон Республики Казахстан «Об охра-
не селекционных достижений» от 13 июля 
1999 года; 

 Патентный Закон Республики Казах-
стан от 16 июля 1999 года; 

 Закон Республики Казахстан «О товар-
ных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров» от 26 
июля 1999 года. 

Внесены предложения в проект Закона РК 
«О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты РК по вопросам 

ӨНЕРКƏСІП МЕНШІГІНДЕГІ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУДЫҢ 

НОРМАТИВТІК БАЗАСЫН ЖЕТІЛДІРУ

2010 жылы ұлттық заңнаманы жетілдіру 
жəне халықаралық заңнамамен үйлестіру 
мақсатында Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заңы жобасына 
бірнеше  ұсыныстар енгізілді, атап айтқанда:

 «Селекциялық жетістіктерді  қорғау 
туралы» Қазақстан Республикасының 1999 
жылғы 13 шілдедегі Заңы;

 Қазақстан Республикасының 1999 
жылғы 16 шілдедегі Патент Заңы;

 «Тауар таңбалары, қызмет көрсету 
таңбалары жəне тауар шығарылған 
жерлердің атаулары туралы» Қазақстан 
Республикасының 1999 жылғы 26 шілдедегі 
Заңы;

ҚР «ҚР мемлекеттік монополиялар 
мəселелері жөніндегі кейбір заңнамалық 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заңының Жобасына (əрі қарай- Заң 
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жобасы) ұсыныстар енгізілді. Заң жобасы 
зияткерлік меншік құқықтарын  реттейтін, 
сондай-ақ «ҰЗМИ» РМҚК қызметтерін 
бекітетін кейбір заңнамалық актілерге 
түзетулер енгізуді қарастырады. 

Қазақстан Республикасы Əдiлет 
министрлiгiнде 2010 жылғы 17 мамыр-
да Нормативтiк құқықтық келісiмдердi 
мемлекеттiк тiркеудiң тiзiлiмiне N 6234 бо-
лып тіркелген, 2010 жылғы 15 желтоқсанда 
№16 «Қазақстан Республикасының 
орталық атқарушылық жəне  басқа орталық 
мемлекеттік органдары актілері жинағында» 
жарияланған Қазақстан Республикасы Əділет 
министрінің м.а. 2010 жылғы 23 сəуірдегі 
№136 «Өнеркəсiптiк меншiк объектiлерiн 
құқықтық қорғаудың кейбiр мəселелерi» 
бұйрығымен «ҰЗМИ» РМҚК  мен өкілетті 
органның негізгі қызметтерін регламенттейтін  
нұсқаулықтар бекітілген:

3) Селекциялық жетiстiктерге патент бе-
руге өтiнiм беру жəне қарау жөнiндегi ереже;

4) Өнертабысқа инновациялық патент-
ке немесе патентке өтiнiмдi жасау, ресiмдеу 
жəне қарау жөнiндегi нұсқаулық;

3) Пайдалы модельге патент беруге 
өтiнiмдi жасау, ресiмдеу жəне қарау жөнiндегi 
нұсқаулық;

4) Тауар таңбасына өтiнiмдi жасау, 
ресiмдеу жəне қарау жөнiндегi нұсқаулық;
     5) Тауардың шыққан жерiнiң атауы мен 
тауардың шыққан жерiнiң атауын пайдалану 
құқығына берiлетiн өтiнiмдi жасау, ресiмдеу 
жəне қарау жөнiндегi нұсқаулық;

6) Қазақстан Республикасында Тауар 
таңбасын (қызмет көрсету таңбасын) жалпыға 
мəлiм деп тану жөнiндегi ереже;

7) Өнеркəсiптiк меншiк объектiлерiн 
пайдалануға арналған лицензиялық, 
сублицензиялық шарттарды тiркеу жөнiндегi 
нұсқаулық;

8) Өнеркəсiптiк меншiк объектiлерiне 
ерекше құқықты беру туралы шарттарды 
тiркеу жөнiндегi нұсқаулық.

Зияткерлік меншік нысандары 
құқықтарын тіркеудің айқын тəртіптерін ор-
нату мақсатында ҚР ƏМ Зияткерлік меншік 
құқығы комитетімен бірге «Зияткерлік меншік 
құқығын қорғау саласында  мемлекеттік 

государственной монополии» (далее - Законо-
проект). Законопроект предусматривает вне-
сение поправок в ряд законодательных актов, 
регулирующих право интеллектуальной соб-
ственности в части закрепления в них функ-
ций РГКП «НИИС».

Приказом и.о. Министра юстиции Респу-
блики Казахстан от 23 апреля 2010 года № 136 
«Некоторые вопросы правовой охраны объек-
тов промышленной собственности», зареги-
стрированным в Министерстве юстиции Ре-
спублики Казахстан 17 мая 2010 года № 6234, 
опубликованным в «Собрании актов централь-
ных исполнительных и иных центральных го-
сударственных органов Республики Казах-
стан» №16 от 15 декабря 2010 года, утверж-
дены инструкции, регламентирующие основ-
ную деятельность РГКП «НИИС» и уполно-
моченного органа:

1) Правила подачи и рассмотрения заяв-
ки на выдачу патента на селекционное дости-
жение;

2) Инструкция по составлению, оформле-
нию и рассмотрению заявки на выдачу инно-
вационного патента или патента на изобрете-
ние;

3) Инструкция по составлению, оформле-
нию и рассмотрению заявки на выдачу патен-
та на полезную модель;

4) Инструкция по составлению, оформ-
лению и рассмотрению заявки на товарный 
знак;

5) Инструкция по составлению, оформле-
нию и рассмотрению заявки на наименование 
места происхождения товара и предоставле-
ние права пользования наименованием места 
происхождения товара;

6) Правила признания товарного знака 
(знака обслуживания) общеизвестным в Ре-
спублике Казахстан;

7) Инструкция по регистрации лицензи-
онных, сублицензионных договоров на ис-
пользование объектов промышленной соб-
ственности;

8) Инструкция по регистрации договоров 
об уступке исключительного права на объек-
ты промышленной собственности.

В целях установления четкого порядка 
регистрации прав на объекты интеллектуаль-
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қызмет көрсету  стандарттарын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
Қаулысының Жобасын əзірленді  жəне қазіргі  
уақытта аккредиттелген органдармен келісу 
сатысында. 

Аталған Стандарттарда  қолжетімді түрде 
тұтынушылардың  мемлекеттік қызметті 
алуының тəртіптері мен мерзімдері, олардың 
құқықтары мен міндеттері,  сараптамалық 
ұйым мен өкілеттік орган қызметіне 
шағымдану рəсімдері   туралы ақпараттар 
бар. Стандарттар біріншіден тұтынушыларға 
тікелей қызмет көрсету барысында  сапалы бо-
луын қамтамасыз ету, əкімшілік  кедергілерді  
жою,  қызмет көрсету  мерзімдерін қысқартуға  
бағытталған.

Сонымен қатар  ҚР Индустрия жəне 
жаңа технологиялар министрлігі Техникалық 
реттеу жəне метрология комитетіне 12931 ISO 
«Контрафактілік  тағамдық емес тауарлармен 
күрес  үшін түпнұсқаландыру  құралының 
тиімділігі белгілері» Стандартын əзірлеуге 
байланысты ISO халықаралық стандарттары 
жобаларын қарау жəне сəйкесінше жұмыстар 
жүргізу үшін контрафактілік тауарлармен 
күрес тəсілдері жөніндегі «Айна»  техникалық 
комитетін  құру мүмкіндігін қарау ұсынылды.  

Зияткерлік меншік құқығы комитеті 
төрағасының м.а. 23.06.2010 ж. №96-и.ң  
«Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
Зияткерлік меншік құқығы комитеті 
төрағасының 2004 жылғы 6 тамыздағы 
№51-п бұйрығына өзгерістер енгізу тура-
лы» бұйрығынан «ҰЗМИ» РМҚК көрсететін 
қызметтер мен жұмыстар  тарифтерінен 
«Қорғау құжаттарын шегінуге, Өнеркəсіптік 
меншік нысандарын пайдалануға  
лицензиялық (сублицензиялық)  шарттары-
на,  қорғау құжаттарына кепілзат шарттары-
на, кешенді кəсіпкер лицензиясы шарттарына 
сараптама жүргізу» төлемдері 3- бөлімі алы-
нып тасталынды. Айрықша құқықты шегіну 
туралы шарттарға, өнеркəсіптік меншік ны-
сандарын пайдалануға лицензиялық шарттар 
жəне  кепілзат шарттарына сараптама жүргізу 
функциялары Зияткерлік меншік құқығы 
комитетіне берілді. 

ной собственности совместно с Комитетом по 
правам интеллектуальной собственности МЮ 
РК разработан Проект Постановления Прави-
тельства Республики Казахстан «Об утверж-
дении стандартов оказания государственных 
услуг в области охраны прав интеллектуаль-
ной собственности» и в настоящее время на-
ходится на стадии согласования с аккредито-
ванными органами. 

Указанные Стандарты в наиболее доступ-
ной форме содержат информацию о порядке и 
сроках получения государственной услуги по-
требителями, их правах и обязанностях, про-
цедуре обжалования действий экспертной ор-
ганизации и уполномоченного органа. Стан-
дарты в первую очередь ориентированы на 
обеспечение качества, устранения админи-
стративных барьеров, сокращение сроков ока-
зания услуг при непосредственном обслужи-
вании потребителей.

Также, внесены предложения Комите-
ту по техническому регулированию и метро-
логии Министерства индустрии и новых тех-
нологий Республики Казахстан относитель-
но разработки Стандарта ИСО 12931 «Крите-
рии эффективности средств аутентификации 
для борьбы с контрафактными непродоволь-
ственными товарами» возможности созда-
ния «Зеркального» технического комитета по 
средствам борьбы с контрафактной продукци-
ей для проведения соответствующих работ и 
рассмотрения проектов международных стан-
дартов ИСО.

Приказом № 96 - и.ң от 23.06.2010 года 
и.о. председателя Комитета по правам интел-
лектуальной собственности «О внесении из-
менений в приказ председателя Комитета по 
правам интеллектуальной собственности Ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан 
от 16 августа 2004 года № 51-п», из тари-
фов за работы и услуги, оказываемые РГКП 
«НИИС» исключен Раздел 3, оплата «За экс-
пертизу уступки охранных документов, ли-
цензионных (сублицензионных) договоров на 
использование объектов промышленной соб-
ственности, договоров залога охранных доку-
ментов, договоров комплексной предприни-
мательской лицензии». Функции по проведе-
нию экспертизы договоров об уступке исклю-
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«ҰЗМИ» РМҚК АЛМАТЫ қ. ФИЛИАЛЫ

чительных прав, лицензионных договоров на 
использование и договоров залога на объек-
ты промышленной собственности переданы 
Комитету по правам интеллектуальной соб-
ственности МЮ РК.

ФИЛИАЛ РГКП «НИИС» г. АЛМАТЫ

Өткен жыл ішінде «ҰЗМИ» РМҚК Ал-
маты қ. филиалы барлық мүдделі тұлғаларға, 
инновациялық процестер қатысушыларына: 
ғалымдарға, өнертапқыштарға, зияткерлік 
меншік нысандарын коммерцияландыру-
ды жүзеге асыратын, өнертабыс саласын-
да өтінімдер бойынша əдістемелік сипат-
тама  дайындау жолымен   «ҰЗМИ» РМҚК 
сараптамалық қызметіне жəрдемдескен кіші 
жəне орта бизнеске   патенттік-ақпараттық 
көмек көрсету бойынша үлкен жұмыстар 
жүргізді. Сонымен қатар филиал қызметіне: 
«ҰЗМИ» РМҚК функцияларының бөліктерін, 
атап айтқанда «ҰЗМИ» РМҚК өкілдіктерінің 
фукцияларын, өнертабысқа өтінім сарап-
тамасын аяқтауды, зияткерлік меншік са-
ласында оқытуды іске асыруды, түрлі 
патенттік қызметтерді көрсетуді (өнеркəсіптік 
меншіктің барлық нысандары бойынша 
ізденістер жəне кеңестер) жүзеге асыру жата-
ды. Филиал жұмысы коммерциялық негізде 
оқу жəне патенттік-ақпараттық қызмет 
көрсетуге бағытталады. 

2010 жылы филиал 568 өнертабысқа 
өтінімдер бойынша (2009 жылғы осыған 
ұқсас көрсеткіштермен салыстырғанда 3 есе-
ге артқан) патенттік- ақпараттық іздестірулер  
жəне сараптамалар ұйымдастырылды. 1134 
тауар таңбаларына өтінімдер  бойынша 
(3,1 есеге артқан) ізденіс жұмыстары іздеу 
жұмыстары жүргізілді. 276 өнеркəсіптік 
үлгілерге   өтінімдер материалдары  бойынша 
ақпараттық ізденістер жүргізілді. 

Филиал құрылымында Оқу орталығы, 
өнертабыстар бойынша ізденістік зерттеулер 
қызметі, тауар таңбалары  жəне өнеркəсіптік 
үлгілер бойынша талдаулық зерттеулер 

Большая работа в течении истекше-
го года была осуществлена Филиалом РГКП 
«НИИС» г. Алматы по оказанию патентно-
информационной помощи всем заинтересо-
ванным лицам, участникам инновационного 
процесса: ученым, изобретателям, малому и 
среднему бизнесу, осуществляющих коммер-
циализацию объектов интеллектуальной соб-
ственности, содействие экспертной деятель-
ности РГКП «НИИС» в области изобрете-
ний путем подготовки методических рекомен-
даций по заявкам. Кроме того, деятельность 
Филиала включает: выполнение части функ-
ций РГКП «НИИС», а именно осуществление 
функций представительства РГКП «НИИС», 
завершение экспертизы по заявкам на изо-
бретения, осуществление обучения в обла-
сти интеллектуальной собственности и ока-
зание различных патентных услуг (поисков 
по всем объектам промышленной собствен-
ности и консультаций). Работа Филиала на-
правлена на оказание учебных и патентно-
информационных услуг, преимущественно на 
коммерческой основе.

В 2010 году Филиалом организованы 
патентно-информационные поиски и экспер-
тиза по 568 заявкам на изобретения (рост по 
отношению к аналогичному показателю 2009 
года в 3 раза). Проведены поисковые работы 
по 1134 заявкам на товарные знаки (повыше-
ние – в 6 раз). Заключен 131 договор на вы-
полнение патентных услуг (рост – в 3,1 раза). 
Проведены информационные поиски по мате-
риалам 276 заявок на промышленные образ-
цы. 

Филиал в своей структуре имеет Учеб-
ный центр, службу поисковых исследова-
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қызметі, кеңсе, материалды-техникалық 
жабдықтау қызметі жұмыс жасайды. 

Оқу орталығының негізгі қызметтерінің 
бағыттары  зияткерлік меншік саласындағы  
мамандарды, сондай-ақ  зияткерлік меншікке 
байланысты  бағыттың дамуына мүдделі 
тұлғаларды дайындау жəне  қайта даярлаудан 
өткізу болып табылады. 

Оқу орталығы ұсынатын оқыту курста-
ры мен семинарларының бағдарламасы кең 
тыңдарман қауымға арналған. Қызметке жаңа 
келген мамандарға қысқа мерзімді дəрістер 
жəне практикалық сабақтар ұсынылады. 
Мұнда олар зияткерлік меншік нысандары ту-
ралы, оларды тіркеу жəне пайдалану рəсімі ту-
ралы түсінік алады. Тереңдетілген оқу жүйесі 
патенттік сарапшылар, зияткерлік меншік 
саласындағы заңгерлер, менеджерлер жəне 
патенттік сенім білдірілген өкілдер даярлауға 
арналған курстар (ұзақтығы 5 жəне 15 күн 
аралығы) қарастырылған. Сонымен қатар 
күндізгі, сырттай, қашықтықтан оқыту сияқты 
оқу түрлері тəжірибеде бар. Курстар мен се-
минарлар аяқталған соң тыңдармандарға 
сəйкесінше куəліктер мен сертификаттар 
беріледі. 

«ҰЗМИ» РМҚК Алматы қ. филиалының 
Оқу орталығы облыстық жəне Алматы мен 
Астана қалалары əділет департаменттері 
мен территориялдық кеден органдары 
қызметкерлеріне  10 қашықтықтан оқыту се-
минарын, Алматы мен Астана қалаларында 
14 семинар жəне «дөңгелек үстел» өткізді. 

ний по изобретениям, службу аналитических 
исследований по товарным знакам и про-
мышленным образцам, канцелярию, службу 
материально-технического оснащения.

Основным направлением деятельности 
Учебного центра является подготовка и пере-
подготовка специалистов в сфере интеллекту-
альной собственности, а также всех заинтере-
сованных лиц в развитии  направления, свя-
занного с интеллектуальной собственностью.

Программы обучающих курсов и семи-
наров, предлагаемых Учебным центром, рас-
считаны на широкий круг слушателей. Начи-
нающим специалистам предлагаются крат-
косрочные курсы лекций с практическими за-
нятиями, где они получают представление об 
объектах интеллектуальной собственности, о 
процедуре их регистрации и использования. 
На более углубленное изучение ориентиро-
ваны курсы (продолжительностью от 5 до 15 
дней) для подготовки патентных экспертов, 
юристов, менеджеров в сфере интеллектуаль-
ной собственности и патентных поверенных. 
При этом практикуются такие формы обуче-
ния, как очная, заочная, дистанционное обу-
чение. По окончании курсов и семинаров слу-
шателям выдаются соответствующие свиде-
тельства и сертификаты.

Учебным центром Филиала РГКП 
«НИИС» г. Алматы были осуществлены 10 
занятий дистанционного обучения для работ-
ников территориальных таможенных органов 
и департаментов юстиции областей и городов 
Астана и Алматы, проведено 14 семинаров и 
«круглых столов» в городах  Астана и Алма-
ты. 

САРАПТАМА КЕҢЕСІНІҢ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ МОНИТОРИНГТІК ТОПТЫҢ 
ЖҰМЫСЫ

РАБОТА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА И ГРУППЫ ЭКСПЕРТНОГО МОНИТОРИНГА

В 2010 году Экспертным советом прове-
дено 4 заседания, в ходе которых было рас-
смотрено 170 обращений от заявителей по 
наиболее сложным вопросам экспертизы объ-
ектов промышленной собственности, а также 
по восстановлению по уважительным причи-

2010 жылы Сараптама кеңесі 4 отырыс 
өткізді. Отырыстар барысында өнеркəсіп 
меншігі нысандары сараптамасының 
неғұрлым күрделі мəселелері, сондай-ақ 
дəлелді себептермен төлемнің өткізіп алған 
мерзімдерін қалпына келтіру, сараптама 
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сұранымдарына жауап ұсыну бойынша өтінім 
берушілерден 170 жолданым қарастырылды. 

Кеңес өнертабыстар бойын-
ша 12 қолдаухат, тауар таңбасы бойын-
ша – 29 қолдаухат бойынша талаптарды 
қанағаттандырды. Өнертабыстар бойынша 
– 3, тауар таңбалары бойынша – 7 қолдаухат 
қанағаттандырылмай қалдырылды. 

«Ұлттық зияткерлік меншік 
институты» РМҚК Сараптама кеңесі -  
«ҰЗМИ» РМҚК өнеркəсіп меншігі нысанда-
рын қорғау саласындағы қызметі үрдісінде 
туындайтын, терең жəне алқалы зерттеуді 
талап ететін неғұрлым күрделі мəселелерді 
қарастыруға арналған «ҰЗМИ» РМҚК алқалы 
бөлімшесі болып табылады. 

Сараптама кеңесі өз қызметінде Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасын, 
«ҰЗМИ» РМҚК Жарғысын жəне Сараптама 
кеңесі туралы Ережені басшылыққа алады.  

 

нам пропущенных сроков оплаты и по пред-
ставлению ответов на запрос экспертизы.

Совет удовлетворил требования по 12 хо-
датайствам на изобретения, 29 — на товар-
ные знаки. Отказано в удовлетворении 3 хо-
датайств по изобретениям, 7 — по товарным 
знакам.

Экспертный совет РГКП «НИИС» явля-
ется подразделением, рассматривающим наи-
более сложные вопросы, возникающие в про-
цессе деятельности РГКП «НИИС» в области 
охраны объектов промышленной собственно-
сти, требующие углубленного коллегиального 
изучения.

Экспертный совет руководствуется в сво-
ей деятельности действующим законодатель-
ством Республики Казахстан, Уставом РГКП 
«НИИС» и Положением об экспертном сове-
те.

2010 ЖЫЛҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 2010 ГОДУ

РГКП «НИИС» в отчетном году как и в 
предыдущие годы продолжил укрепление и 
расширение взаимодействия с различными 
международными организациями, а также с 
региональными и национальными патентны-
ми ведомствами по ряду основных направле-
ний, среди которых можно выделить обмен 
опытом, повышение квалификации сотруд-
ников, участие и выступление с докладами на 
международных конференциях и т.д. Получи-
ло свое дальнейшее развитие сотрудничество 
с Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности и Евразийской патентной орга-
низацией.

«ҰЗМИ» РМҚК есепті жылда былтырғы 
жылдағыдай түрлі халықаралық ұйымдармен, 
сонымен қатар аймақтық жəне ұлттық 
патенттік ведомстволармен тəжірибемен алма-
су,  қызметкерлердің біліктіліктерін арттыру, 
халықаралық конференцияларға қатысу жəне 
баяндама жасау жəне т.б. негізгі бағыттары 
бойынша халықаралық ынтымақтастықтың 
əрі қарай дамуы мен нығаюын жалғастырды. 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымымен 
жəне Еуразиялық патенттік ұйымымен 
ынтымақтастық одан ары жалғасын тапты.  
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2010 жылдың 20 жəне 29 қыркүйегі 
аралығында Женева қ. (Швейцария) ДЗМҰ 
Халықаралық Конференц-орталығында 
ДЗМҰ мүше-мемлекеттер Ассамблеясының 
48- мəжілісі өтті. 

Мəжіліске ДЗМҰ мүше-мемлекеттер де-
легациялары, сондай-ақ үкіметаралық жəне 
үкіметтік емес ұйымдардан бақылаушылар 
қатысты.

Мəжіліс барысында РСТ жүйесі, Мад-
рид жүйесі, Гаага жүйесі секілді зияткерлік 
меншікті қорғаудың жаһандық жүйелері 
қарастырылды, сонымен қатар өткен 
жылдың қызметі қарастырылып, Ұйымның 
болашақ бағдарламасы талқыланды. 
       Мəжілісте ДЗМҰ Комитеттерінің есептері 
тыңдалынды: Даму жəне зияткерлік меншік  
жөніндегі комитет (КРИС); Авторлық құқық 
жəне сабақтас құқықтар жөніндегі тұрақты 
комитет (ПКАП); Зияткерлік меншік, 
генетикалық ресурстар, дəстүрлі білім жəне 
фольклор жөніндегі үкіметаралық коми-
тет (МКГР); Патенттік құқық жөніндегі 
тұрақты комитет (ПКПП); Тауар таңбалары, 
өнеркəсіптік үлгілер жəне географиялық 
нұсқаулар жөніндегі тұрақты комитет 
(ПКТЗ) жəне Құқықтарды қорғау жөніндегі 
консультациялық комитет (ККЗП)

С 20 по 29 сентября 2010 года приня-
то участие в 48 серии заседаний Ассамблей 
государств-членов ВОИС, которая проходила 
в Международном Конференц-центре ВОИС 
в г. Женева (Швейцария).

В заседаниях принимали участие делега-
ции государств-членов ВОИС, а также наблю-
датели из межправительственных и неправи-
тельственных организаций.

 В ходе заседаний были рассмотрены 
такие Глобальные системы охраны интеллек-
туальной собственности, как Система PCT, 
Мадридская система, Гаагская система, также 
рассмотрена деятельность за прошедший год 
и обсуждена будущая программа работы Ор-
ганизации. 

 На заседаниях были заслушаны отче-
ты Комитетов ВОИС: Комитета по развитию 
и интеллектуальной собственности (КРИС); 
Постоянного комитета по авторскому пра-
ву и смежным правам (ПКАП); Межправи-
тельственного комитета по интеллектуальной 
собственности, генетическим ресурсам, тра-
диционным знаниям и фольклору (МКГР); 
Постоянного комитета по патентному пра-
ву (ПКПП); Постоянного комитета по товар-
ным знакам, промышленным образцам и гео-
графическим указаниям (ПКТЗ); Комитета по 
стандартам ВОИС (КС);  и Консультативного 
комитета по защите прав (ККЗП).

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ҰЙЫМЫМЕН (ДЗМҰ) 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
ДЗМҰ МҮШЕ- МЕМЛЕКЕТТЕР АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ 48- МƏЖІЛІСІ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ВОИС)
48 СЕРИЯ ЗАСЕДАНИЙ АССАМБЛЕЙ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ВОИС
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2010 жылдың 11- 12 қарашасында ДЗМҰ 
ЕАПҰ-мен жəне Зияткерлік меншікті қорғау  
мəселелері жөніндегі  мемлекетаралық 
Кеңеспен ынтымақтаса ұйымдастырған 
«Зияткерлік меншік жөніндегі ұлттық 
стратегиялардың дамуы» тақырыбында 
өңірлік семинарға қатысты.

Семинар жұмысына Қазақстан 
Республикасының, Армения, Əзербайжан, 
Беларусь, Қырғызстан Республикасы, Мол-
дова, Ресей Федерациясы, Тəжікстан 
Республикасы, Түркіменстан Республикасы, 
Украина жəне Өзбекстан Республикасы, 
сонымен қатар Еуразиялық патенттік 
ведомство өкілдері қатысты. 

Семинарда экономикасы өтпелі ел-
дер үшін зияткерлік меншік стратегияла-
рын дамыту  жөніндегі ДЗМҰ басшылығына 
шолуға жəне  орындауға бағытталған  
зияткерлік меншіктің ұлттық стратегиясын 
дамыту секілді аспектілер қаралды. Семи-
нар зияткерлік меншікті  басқаруда  жəне эко-
номикасы өтпелі елдердің  инновацияларын 
қолдау стратегиясы тəжірибелерімен бөлісуде 
стратегиялық тəсілдерді пайдаланудың 
тəжірибелік  артықшылықтарын көрнекі 
түрде көрсетті. 

11-12 ноября 2010 года принято участие 
в региональном семинаре «Развитие нацио-
нальных стратегий по интеллектуальной соб-
ственности», организованном ВОИС в со-
трудничестве с ЕАПО и Межгосударствен-
ным Советом по вопросам охраны  промыш-
ленной собственности. 

В работе семинара приняли участие пред-
ставители Республики Казахстан, Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Республики Кыр-
гызстан, Молдовы, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Республики Тур-
кменистан, Украины и Республики Узбеки-
стан, а также представители из Евразийского 
патентного ведомства.

На семинаре были рассмотрены такие 
аспекты, как развитие национальной страте-
гии интеллектуальной собственности, кото-
рое нацелено на реализацию и обзор  Руко-
водства ВОИС по развитию стратегии интел-
лектуальной собственности для стран с пере-
ходной экономикой. Семинар наглядно пока-
зал практические преимущества в использо-
вании стратегических подходов в управлении 
интеллектуальной собственностью и обмене 
опытом в стратегии  поддержки инноваций в 
странах с переходной экономикой.

«ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ЖӨНІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ СТРАТЕГИЯЛАРДЫҢ 
ДАМУЫ» ӨҢІРЛІК СЕМИНАРЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СТРАТЕГИЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

«ПАТЕНТТІК АҚПАРАТ  ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР АЛУ ЖƏНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ІЛГЕРІЛЕУДЕ ОНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ» АЙМАҚ АРАЛЫҚ 
СИМПОЗИУМЫ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СИМПОЗИУМ «ДОСТУП К ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ»

2010 жылдың 30 қарашасы мен 1 
желтоқсаны аралығында Мəскеу қаласында 
(Ресей Федерациясы) Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымы (ДЗМҰ) мен Зияткерлік 

С 30 ноября по 1 декабря 2010 г. в г. Мо-
скве (Российская Федерация) принято уча-
стие в Межрегиональном симпозиуме «До-
ступ к патентной информации и его стратеги-
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меншік, патенттер мен тауар таңбалары 
жөніндегі Федералдық қызмет (Роспатент) 
ұйымдастыруымен «Патенттік ақпарат ту-
ралы деректер алу жəне инновациялық 
ілгерілеудегі оның стратегиялық пайдаланы-
луы» аймақ аралық симпозиумы өтті.

Семинар жұмысына Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымы Инновациялық 
жəне техникалық қолдау көрсету жөніндегі 
секция басшысы Эндрю Чайковский, 
Еуропалық патенттік ведомство Техникалық 
қолдау көрсету жетекшісі Найджел Клерк, 
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 
БҰҰ бағдарламасының Жұртшылықпен 
байланыс бөлімінің техникалық қызметкері 
Мохаммед Атани, Кения; Патенттік құжат-
тама тобының Президенті Мину Филипп,
Швейцария жəне Польша, Словакия, 
Словения, Литва, Латвия, Израиль, 
Македония, Босния жəне Герцеговина, 
Хорватия, Сербия, Румыния, Венгрия, 
Черногория, Чех Республикасы, 
Беларусия, Түркия, Ресей, Украина, Қазақстан 
Республикасы, Армения, Əзербайжан, 
Грузия, Қырғызстан, Өзбекстан жəне 
Тəжікстан мемлекеттерінің патенттік 
ведомстволарының өкілдері қатысты. Сон-
дай- ақ симпозиумға Ресей Федерациясының 
жоғарғы оқу орындары мен ұйымдарының 
өкілдері қатысты. 

Мəжіліс барысында ДЗМҰ инновация-
ны қолдаудағы, тиімді технология əзірлеу 
жəне инновацияны қолдау қызметі негізгі 
міндеттері қарастырылды. Симпози-
ум жұмысындағы негізгі сұрақтардың бірі 
инновацияны жылжыту мақсатында 
инновациялық экономика құрылымы 
құралдарының бірі ретінде патенттік 
ақпаратты тиімді пайдалану, ДЗМҰ-мен 
бірге дамушы елдер үшін технологиялар мен 
инновацияларды қолдау бойынша ұлттық 
орталықтар құру (TISCs) мəселесі болды. 

  Сонымен қатар, симпозиум бары-
сында Сапалы ақпараттық – технологиялық 
қызметтер ұсыну, Технология жəне 
зияткерлік меншік (ЗМ) саласы бойынша 
қоғамдық хабардарлықты көтеру, ЗМ сала-
сында қызметкерлерді оқыту жəне əлеуетті 
ұлғайту, Инновацияларды қолдау жүйесін 
құру, Технологиялар мен инновациялар-

ческое использование для продвижения инно-
ваций», организованном Всемирной органи-
зацией интеллектуальной собственности со-
вместно с Федеральной службой по интеллек-
туальной собственности, патентам и товар-
ным знакам ( Роспатент).

В работе семинара приняли участие Эн-
дрю Чайковский – глава секции по иннова-
циям и технологической поддержке Всемир-
ной организации интеллектуальной собствен-
ности, руководитель технической поддержки 
Европейского патентного ведомства Найджел 
Клерк; технический сотрудник отдела по свя-
зям с общественностью Программы ООН по 
защите окружающей среды (UNEP) Мохам-
мед Атани, Кения; Президент группы патент-
ной документации Мину Филипп, Швейца-
рия и представители патентных ведомств сле-
дующих государств: Польши, Словакии, Сло-
вении, Литвы, Латвии, Израиля, Македонии, 
Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, 
Румынии, Венгрии, Черногории, Чешской Ре-
спублики, Беларуси, Турции, России, Украи-
ны, Республики Казахстан, Армении, Азер-
байджана, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана 
и Таджикистана.  В работе симпозиума так-
же приняли участие представители высших 
учебных заведений и организаций Россий-
ской Федерации.

  В ходе заседания были рассмотрены 
основные функции ВОИС в поддержке инно-
ваций, разработке эффективных технологий 
и услуг по поддержке инноваций. Одним из 
основных вопросов в работе симпозиума был 
вопрос эффективного использования патент-
ной информации, как одного из инструментов 
построения инновационной экономики с це-
лью продвижения инноваций, рассмотрение 
возможности создания совместно с ВОИС на-
циональных центров по поддержке техноло-
гий и инноваций (TISCs) для развивающихся 
государств. 

В работе симпозиума также были затро-
нуты следующие темы: предоставление каче-
ственных информационно-технологических 
услуг, повышение общественной осведомлен-
ности в области технологий и интеллектуаль-
ной собственности (ИС), обучение персонала 
и наращивание потенциала в сфере ИС, соз-
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ды қолдау орталықтары (TISCs) ұсынатын 
қызмет тиімділігін бағалау жəне бақылау 
тақырыптары қозғалды. 

дание систем поддержки инноваций, монито-
ринг и оценка эффективности услуг, предо-
ставляемых Центрами поддержки технологий 
и инноваций (TISCs).

«ТАҢБАЛАРДЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТІРКЕУ МАДРИД ЖҮЙЕСІ» 
ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ СЕМИНАР

СЕМИНАР  НА ТЕМУ: «МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ» 

2010 жылы 8-10 желтоқсан күндері Же-
нева к. (Швейцария) Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымы (ДЗМҰ) Халықаралық бюро-
сында «Таңбаларды халықаралық тіркеудің 
Мадрид жүйесі» тақырыбында өткен 
семинарға  «ҰЗМИ» РМҚК қызметкерлері 
қатысты.

Семинар барысында ДЗМҰ таңбаларды 
халықаралық тіркеу бөлімінің бас дирек-
торы Хуаном Антонио Толедо Барразамен, 
Мадрид жəне Лиссабон жүйлері бойынша 
халықаралық тіркеу заң бөлімінің бас заңгері 
Вильям О’Рейлимен, Мадрид жəне Лиссабон 
жүйелері бойынша халықаралық тіркеу жəне 
сараптау бөлімінің үйлестірушісі Паскаль 
Гросспен, ақпарат жəне даму бөлімінің (та-
уар таңбалары) ассистенті Эмили Эрскинмен, 
халықаралық тіркеу жəне сараптау бөлімінің 
жетекшісі Андре Нтамакпен, халықаралық 
тіркеу жəне сараптау бөлімінің үйлестірушісі 
Ксавье Дэкомбпен, жариялымдар бөлімінің 
жетекшісі Анри Спаньоломен кездесулер 
өткізілді. 

Семинарда Мадрид жүйесінің жұмыс 
істеуінің жалпы мəселелері, сондай-ақ Мад-
рид келісімі жəне Мадрид хаттамасының 
негізгі айырмашылықтары, халықаралық 
өтінімдер түрлері, халықаралық өтінімдерді 
беру ережелері, халықаралық өтінімнің 
мазмұны, Халықаралық Бюромен жүргізілетін 
сараптама, халықаралық өтінімді тапсырғанда 
жіберілетін қателер жəне олардың салдарлары, 
халықаралық тіркеу иесінің ауысуы мəселесі, 
тауарлар мен қызметтерге қойылатын 
шектеулердің негізгі айырмашылықтары жəне 
тауарлар мен қызметтерді ерекшелендіру, 

В период с 8 по 10 декабря 2010 года при-
нято участие  в обучающем семинаре на тему 
«Мадридская система  международной реги-
страции знаков» в Международном бюро Все-
мирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) в г. Женева (Швейцария). 

В ходе проведения семинара состоялись 
встречи с Хуаном Антонио Толедо Барраза - 
генеральным директором отдела междуна-
родной регистрации знаков ВОИС, с Вилья-
мом О’Рейли - главным юристом юридиче-
ского отдела международной регистрации по 
Мадридской и Лиссабонской системам, с Па-
скаль Гросс - координатором отдела эксперти-
зы и международной регистрации по Мадрид-
ской и Лиссабонской системам, с Эмили Эр-
скин – ассистентом отдела информации и раз-
вития (Товарные знаки), с Андре Нтамак – ру-
ководителем отдела экспертизы и междуна-
родной регистрации, с Ксавье Дэкомб – коор-
динатором отдела экспертизы и международ-
ной регистрации, с Анри Спаньоло – руково-
дителем отдела публикаций.

На семинаре были рассмотрены общие 
вопросы функционирования Мадридской си-
стемы, а также основные различия между Ма-
дридским соглашением и Мадридским прото-
колом, типы международных заявок, прави-
ла подачи международной заявки, содержа-
ние международной заявки, экспертиза, про-
водимая Международным Бюро, допускае-
мые ошибки при подаче международной за-
явки и последствия данных ошибок, вопросы 
смены владельца международной регистра-
ции, основные различия между ограничением 
на товары и услуги и исключением товаров и 
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халықаралық тіркеу  иесінің өтінімді 
қайтарып алуы, лицензияларды беру, тауар 
таңбасына иелік ету құқығын шектеу, базалық 
тіркеу жəне базалық өтінім əрекетін тоқтату, 
құқықтық қорғау беру мерзімі, сонымен қатар 
бұл əрекеттерден шығатын мүмкін салдарлар 
қаралды.

услуг, отзыв заявки владельцем международ-
ной регистрации, выдача лицензий, ограни-
чение права распоряжения товарным знаком, 
прекращение действия базовой заявки или ба-
зовой регистрации, срок предоставления пра-
вовой охраны, а также возможные послед-
ствия данных действий. 

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ПАТЕНТТІК ҰЙЫММЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ (ЕАПҰ)

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
(ЕАПО)

2010 жылдың 27- 29 сəуірі аралығында 
Алматы қ. «ҰЗМИ» РМҚК филиалы Оқу 
орталығында ЕАПВ өкілдерімен бірге 
«Қазақстан Республикасы заңнамасында 
өнертабысты құқықтық қорғау. Еуразиялық 
патенттік жүйе. Патенттік кооперация ту-
ралы шарт (РСТ). ЕАПАТАЖ  Еуразиялық 
патенттік- ақпараттық жүйе» тақырыбында  
оқу семинары өтті. 

Семинар жұмысына өнеркəсіптік  
кəсіпорындар, Қазақстан Республика-
сы ғылыми ұйымдары мен ЖОО өкілдері, 
Қазақстан Республикасының патентік сенім 
білдірілген өкілдері , «ҰЗМИ» РМҚК жəне 
филиал сарапшылары қатысты.

Семинар тыңдаушылары еуразиялық 
патенттік  жүйе аясында  өнертабысты 
құқықтық қорғаумен, ЕАПВ еуразиялық 
өтінімдерді  беру жəне қарау  рəсімдерімен, 
Патенттік кооперация туралы шарт (РСТ) 
негізгі ережелерімен жəне РСТ жүйесі арқылы  
еуразиялық патент  алу рəсімімен, молекулалық 
биотехнологияға, тірі организмдерге жата-
тын  өнертабыстардың еуразиялық патенттік 
жүйесі  аясында  қорғаумен,  биотехнологиялық 
өнімдерге жататын өнертабыстар фор-
мулаларын  құрастыру ерекшеліктерімен 
жəне  еуразиялық өтінімдерге сарапта-
ма  жүргізу барысында  өнертабыстарға  па-
тент қабілеттілігін бағалау барысында ЕАПВ 
құқықты қолдану тəжірибесімен, сонымен 
қатар патенттік ізденістер стратегиялары, 
əдістері жəне тəсілдерімен, оның Еуразиялық 
патенттік- ақпараттық жүйені қолданып  
жүргізілуі ерекшеліктерімен, еуразиялық 

C 27 по 29 апреля 2010 г. в г. Алматы в 
Учебном центре Филиала РГКП «НИИС» со-
стоялся обучающий семинар на тему: «Пра-
вовая охрана изобретений в законодатель-
стве Республики Казахстан. Евразийская па-
тентная система. Договор о патентной ко-
операции (РСТ). Евразийская патентно-
информационная система ЕАПАТИС», с 
представителями ЕАПВ. 

В работе семинара приняли участие пред-
ставители промышленных предприятий, на-
учных организации и ВУЗов Республики Ка-
захстан, патентные поверенные Республики 
Казахстан, эксперты РГКП «НИИС» и его Фи-
лиала.

Слушатели семинара были ознакомле-
ны с правовой охраной изобретений в рам-
ках евразийской патентной системы, проце-
дурой подачи и рассмотрения евразийских за-
явок в ЕАПВ, с основными положениями До-
говора о патентной кооперации (PCT) и про-
цедурой получения евразийского патента че-
рез систему PCT, с охраной в рамках евразий-
ской патентной системы изобретений, отно-
сящихся к молекулярной биотехнологии, жи-
вым организмам, с особенностями состав-
ления формулы изобретений, относящихся 
к биотехнологическим продуктам, и право-
применительной практикой ЕАПВ при оцен-
ке патентоспособности таких изобретений 
при проведении экспертизы евразийских зая-
вок, а также со стратегиями, методами и сред-
ствами патентного поиска, особенностями его 
проведения с использованием Евразийской 
патентно-информационной системы (ЕАПА-



83

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

патенттік- ақпараттық  кеңістік қалыптастыру 
жəне дамыту жағдайлары жəне келешегі, 
халықаралық  іздестіру туралы есепте 
көрсетілген сілтеме жасалған  патенттік жəне 
патенттік емес құжаттамаларды іріктеу жəне  
автоматтандырылған іздеу жүйесімен, ЕАПВ 
патенттік іздеу жүргізу  рəсімі жəне  əдісімен 
танысты.  ЕАПАТАЖ пайдаланып патенттік 
іздеулер жүргізу  бойынша практикалық  
сабақтар жүргізілді.

ТИС), состоянием и перспективами форми-
рования и развития евразийского патентно-
информационного пространства, с автомати-
зированной системой поиска и подбора ссы-
лочной патентной и непатентной документа-
ции, указанной в отчетах о международном 
поиске, процедурой и методикой проведения 
патентного поиска в ЕАПВ. Проведены прак-
тические занятия по проведению патентного 
поиска с использованием ЕАПАТИС.

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ПАТЕНТТІК КОНВЕНЦИЯҒА  
МҮШЕ - МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ҰЛТТЫҚ ПАТЕНТТІК 
ВЕДОМСТВОЛАРЫ МАМАНДАРЫНЫҢ  СЫНАҚТАН ӨТУЛЕРІНІҢ 
I  КЕЗЕҢІ 

I ЦИКЛ СТАЖИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ КОНВЕНЦИИ

2010 жылдың 17 жəне 30 мамыры 
аралығында Мəскеу қ. (Ресей Федерациясы) 
Еуразия патенттік ұйымның штаб-пəтерінде 
ЕАПК қатысушы мемлекеттердің ұлттық 
патенттік ведомстволары мамандарының 
сынақтан өтуінің бірінші айналымы өткізілді.

ЕАПВ Сараптама басқарамасының  
қызметкерлері еуразиялық патенттік рəсімнің 
барлық аспектілерін қамтып, дəрістер оқыды. 
Тыңдаушыларға еуразиялық өтінімдерді 
құрастыруға, оны беруге жəне ЕАПВ 
еуразиялық өтінімнің сараптамадан өтуінің 
барлық кезеңдерінде еуразиялық баж салығын 
төлеуге қойылатын талаптар жөнінде, 
техниканың жеке салаларында өнертабысқа 
сараптама жүргізу ерекшеліктері, ЕАПК 
қатысушы мемлекеттерде еуразиялық патентті 
беру жəне күшін сақтау туралы, еуразиялық 
өтінімнің қолданысы туралы дауларды 
қарастыру тəртібі жөнінде кең мағлұматтар 
берілді.

ЕАПВ  ақпараттық бөлімшелері маманда-
ры  ЕАПВ  əкімшілік ақпараттық  жүйесі; ЕАПВ 
жекеменшігіндегі  патенттік қорын сақтау жəне 
дайындау жүйесінің құрылымы; патенттік 
ақпаратты табыс ету үшін ХМL  форматын 
пайдалану, ДЗМҰ ST.36 стандартын  пайда-

С 17 по 30 мая 2010 года в штаб-квартире 
Евразийской патентной организации в 
г.Москве (Российская Федерация) состоял-
ся первый цикл стажирования специалистов 
патентных ведомств государств-участников 
ЕАПК. 

Сотрудники Управления экспертизы 
ЕАПВ выступили с лекциями, тематика ко-
торых охватывала практически все аспекты 
евразийской патентной процедуры. Слуша-
телям было подробно рассказано о требова-
ниях к составлению евразийской заявки, по-
рядку ее подачи и уплате евразийских по-
шлин на всех этапах прохождения и экспер-
тизы евразийской заявки в ЕАПВ, включая 
особенности проведения экспертизы изобре-
тений в отдельных областях техники, о вы-
даче и поддержании евразийского патента в 
государствах-участниках ЕАПК, порядке рас-
смотрения споров о действительности евра-
зийского патента.

Специалисты информационных подраз-
делений ЕАПВ выступили с лекциями, тема-
тически отражающими административную 
информационную систему ЕАПВ; построение 
системы подготовки и хранения собственного 
патентного фонда ЕАПВ; использование фор-
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лану артықшылығы жəне енгізу кезеңдері; 
CD/DVD- ROM-ға ЕАПВ шығаратын жəне 
Интернет арқылы  ұсынылатын ақпараттық 
өнімдер мен қызметтер; патенттік іздеулер  
жүргізу барысында  ЕАПАТАЖ жəне басқа 
да ақпараттық- іздеу жүйелерін пайдалану 
мəселелері қарастырылған  дəрістер оқыды. 

мата XML для представления патентной ин-
формации, этапы внедрения и преимущества 
использования стандарта ВОИС ST.36; ин-
формационные продукты и услуги, выпуска-
емые ЕАПВ на CD/DVD-ROM и предоставля-
емые через Интернет; использование ЕАПА-
ТИС и других информационно-поисковых си-
стем при проведении патентных поисков.

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ПАТЕНТТІК ҰЙЫМНЫҢ ƏКІМШІЛІК КЕҢЕСІНІҢ 
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӨНІНДЕГІ ТҰРАҚТЫ ЖҰМЫС 
ТОБЫНЫҢ ЖЕТІНШІ МƏЖІЛІСІ
(ЕАПҰ ƏК АТЖТ)

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРГИ АС ЕАПО)

 2010 жылдың 25 - 26 мамырында Мəскеу 
қ. Еуразиялық патенттік ұйым штаб- пəтерінде 
ЕАПҰ ƏК АТЖТ жетінші  мəжілісі өтті. 
Мəжіліс жұмысына Əзербайжан Республика-
сы,  Армения Республикасы, Беларусь Респу-
бликасы, Қазақстан Республикасы, Қырғыз 
Республикасы, Молдова Республикасы, Ресей 
Федерациясы, Тəжікстан Республикасы жəне 
Түркіменстан  патентік ведомстволарының 
мамандары қатысты. 

ЕАПҰ ƏК АТЖТ 2009 жылы электронды 
форум режимінде өткен ЕАПҰ ƏК     АТЖТ 
алтыншы мəжілісінің  шішімін бекітті.

Мəжіліс қатысушылары ЕАПВ ұсынған 
еуразиялық өтінімдерді ұлттық патенттік ве-
домстволар арқылы  электронды түрде беру 
Үлгілік жобасын талқылады.

Талқылау нəтижесі бойынша ЕАПҰ 
ƏК АТЖТ еуразиялық өтінімдерді ұлттық 
патенттік ведомстволар арқылы  электронды 
түрде беру Үлгілік жобасын мақұлдау  жəне 
оны жүзеге асыру негізін қабылдау туралы 
шешім қабылдады. 

ЕАПҰ ƏК АТЖТ ЕАПК қатысушы- 
мемлекеттер  ұлттық патенттік ведомство-
лары  үшін Электрондық қызмет порталын 
құру бойынша жұмыстар туралы  ақпараттар 

C 25 по 26 мая 2010 г. в штаб-квартире 
Евразийской патентной организации, в г. Мо-
скве, состоялось седьмое заседание ПРГИ АС 
ЕАПО, в работе которого приняли участие 
специалисты, представляющие патентные ве-
домства Азербайджанской Республики, Ре-
спублики Армения, Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, Республики Молдова, Российской Феде-
рации, Республики Таджикистан и Туркмени-
стана.

ПРГИ АС ЕАПО утвердила решения ше-
стого заседания ПРГИ АС ЕАПО, которое 
прошло в 2009 году в режиме электронного 
форума.

Участники заседания обсудили Типовой 
проект электронной подачи евразийских за-
явок через национальные патентные ведом-
ства, представленный ЕАПВ.

По результатам обсуждения ПРГИ АС 
ЕАПО приняла решение одобрить Типовой 
проект электронной подачи евразийских зая-
вок через национальные патентные ведомства 
и принять его за основу для реализации.

ПРГИ АС ЕАПО заслушала информацию 
о работах по созданию Портала электрон-
ных услуг для национальных патентных ве-
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тыңдады жəне статистикалық  есептер бірінші 
блогын бекітті. Ұсыну мерзімділігіне жəне 
мəліметтер көлеміне өзгерістер енгізу сауал  
туындағанда жəне барлық патенттік ведом-
стволармен  талқылағаннан кейін  жүзеге асы-
рылатын болады. 

домств государств-участников ЕАПК и утвер-
дила первичный блок статистических отче-
тов. Внесение изменений в периодичность 
представления и объемы данных будет осу-
ществляться после возникновения запроса и 
обсуждения со всеми национальными патент-
ными ведомствами.

ПРГИ АС ЕАПО заслушала и приняла к 
сведению информацию об унификации под-
ходов к использованию XML-элементов при 
представлении библиографических данных 
и полных текстов для обмена, использова-
ния в продуктах Mimosa, совместных проек-
тах и о состоянии и перспективах развития ра-
бот по созданию евразийского патентного ин-
формационного пространства и развития веб-
портала ЕАПО.

 «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖƏНЕ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ПАТЕНТТІК 
КОНВЕНЦИЯ ЗАҢНАМАЛАРЫНА СƏЙКЕС ӨНЕРКƏСІПТІК МЕНШІК 
НЫСАНДАРЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ 
СЕМИНАР 

СЕМИНАР «ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ 
КОНВЕНЦИЕЙ»

2010 жылғы 24 жəне 26 тамызы 
аралығында ҚР Əділет министрлігі Мəжіліс 
залында Еуразия патенттік ведомствосының 
ықпал етуімен «Ұлттық зияткерлік меншік 
институты» РМҚК ұйымдастырған 
«Қазақстан Республикасы жəне Еуразия 
патенттік конвенциясы заңнамасына сəйкес 
өнеркəсіптік меншік нысандарын құқықтық 
қорғау» тақырыбында оқыту семинары өтті.  

Семинар жұмысына 60 астам адам –
мемлекеттік органдар, өндірістік 
кəсіпорындар, ғылыми ұйымдар, ЖОО 
өкілдері, Зияткерлік меншік құқығы 
комитетінің қызметкерлері, сондай-ақ Ұлттық 
зияткерлік меншік институты сарапшылары 
қатысты. 

Семинар қатысушылары Еуразия 
патенттік жүйесімен, оның құрылу тарихымен, 
еуразиялық өтінімге қойылатын талаптармен, 

С 24 по 26 августа 2010 года в Мажилис-
зале Министерства юстиции РК состоялся об-
учающий семинар на тему: «Правовая охрана 
объектов промышленной собственности в со-
ответствии с законодательством Республики 
Казахстан и Евразийской патентной конвен-
цией», организованный РГКП «Националь-
ный институт интеллектуальной собственно-
сти» при содействии Евразийского патентно-
го ведомства.

В работе семинара приняли участие свы-
ше 60 человек – представители государствен-
ных органов, промышленных предприятий, 
научных организаций, ВУЗов, сотрудники 
Комитета по правам интеллектуальной соб-
ственности, а также эксперты РГКП «НИИС». 

Участники семинара были ознакомлены 
с Евразийской патентной системой, историей 
ее создания, процедурой получения евразий-
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еуразиялық өтінімді беру жəне қарастыру, 
еуразиялық патентті беру, баж салығын 
төлеу, əкімшілік күшін жою рəсімдерімен, 
Патенттік кооперация туралы келісімшарттың 
(РСТ) негізгі ережелерімен, халықаралық 
өтінім беру тəртібі, қабылдаушы ведомство-
да өтінімнің қарастырылуымен, химия жəне 
медицина саласындағы өнертабыстардың 
құқықтық қорғалуымен, химия жəне медицина 
саласындағы өнертабыстар сараптамасының 
ерекшеліктерімен танысты. Селективті 
өнертабыстарға, өтінімді қарастыру кезіндегі 
өнертабыс формуласын нақтылау сұрағына, 
сондай-ақ химия жəне медицина саласындағы 
өнертабыстарға өтінімдер сараптама-
сы шешіміне қарсылықтарды қарастыру 
мəселелерінеғ сонымен қатар өнеркəсіптік 
меншік нысандарын құқықтық қорғаудың 
жалпы ережелері, өнертабыстың патенттік 
қабілеттілігінің шарттары, Қазақстан 
Республикасы Патенттік заңына сəйкес 
өнертабысқа инновациялық патент беруге 
өтінім сараптамасының жəне өнертабысқа па-
тент беруге өтінім сараптамасының рəсімі,  
активтерді бағалау барысында өнеркəсіптік 
меншік нысандарын айқындау тəсілдері,  
Қазақ ауылшаруашылық өнімдерін қайта 
өңдеу ғылыми-зерттеу институтындағы 
өнертабыстарды қорғау жəне сақтау 
мəселелеріне аса мəн берілді. 

ского патента, требованиями к евразийской 
заявке, подачей и рассмотрением евразийской 
заявки, выдачей евразийского патента, упла-
той пошлин, процедурой административного 
аннулирования, основными положениями До-
говора о патентной кооперации (РСТ), проце-
дурой подачи международной заявки, послед-
ними изменениями в Инструкции к РСТ, пра-
вовой охраной изобретений в области химии 
и медицины, особенностями экспертизы изо-
бретений в области химии и медицины. Боль-
шое внимание было уделено селективным 
изобретениям, вопросу уточнения формулы 
изобретения в процессе рассмотрения заявки, 
а также вопросам рассмотрения возражений 
на решения экспертизы по заявкам на изо-
бретения в области химии и медицины, так-
же на семинаре были рассмотрены общие по-
ложения правовой охраны объектов промыш-
ленной собственности, условия патентоспо-
собности изобретения, процедура эксперти-
зы заявки на выдачу инновационного патента 
на изобретение и экспертизы по существу за-
явки на выдачу патента на изобретение в со-
ответствии с Патентным законом Республики 
Казахстан, способы выявления объектов про-
мышленной собственности при оценке акти-
вов, охрана и защита изобретений в Казах-
ском научно-исследовательском институте пе-
реработки сельскохозяйственной продукции. 

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ПАТЕНТТІК КОНВЕНЦИЯҒА  
МҮШЕ - МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ҰЛТТЫҚ ПАТЕНТТІК 
ВЕДОМСТВОЛАРЫ МАМАНДАРЫНЫҢ  СЫНАҚТАН ӨТУЛЕРІНІҢ  
II КЕЗЕҢІ 

II ЦИКЛ СТАЖИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ КОНВЕНЦИИ

2010 жылдың 06 жəне 19 қыркүйегі 
аралығында Мəскеу қ. Еуразия патенттік 
конвенциясының штаб-пəтерінде Еура-
зия патенттік конвенциясына қатысушы 
мемлекеттердің ұлттық патенттік ведомство-
лары мамандарының сынақтан өтуінің екінші 
айналымы өткізілді. 

В Евразийском патентном ведомстве в 
период с 6 по 19 сентября 2010 года прошел 
второй цикл стажирования специалистов на-
циональных патентных ведомств государств-
участников Евразийской патентной конвен-
ции. 

Программа стажировки была построена 
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Сынақ ісінің бағдарламасы еуразия 
патенттік тəртібінің барлық аспектілерімен 
кезең-кезең бойынша танысу ретінде құрылды. 
Бұл іс жүргізу мен өтінімдерді сараптауды 
іске асыруға арналған автоматтандырылған 
ақпараттық жүйелерді демонстрациялау жо-
лымен, сонымен қатар медицина, биотех-
нология, химия, есептеу техникасы, т.б. же-
келеген салалар бойынша сараптаманың 
ерекшелігін барынша терең түсінуге арналған 
практикалық мысалдары бар дəрістік курс-
тар арқылы өткізілді. Тыңдаушыларға 
еуразиялық өтінімдерді құрастыруға, оны бе-
руге жəне ЕАПВ еуразиялық өтінімнің са-
раптамадан өтуінің барлық кезеңдерінде 
еуразиялық баж салығын төлеуге қойылатын 
талаптар жөнінде, ЕАПК қатысушы мемле-
кеттерде еуразиялық патентті беру жəне күшін 
сақтау, еуразиялық өтінімнің қолданысы ту-
ралы дауларды қарастыру тəртібі жөнінде 
кең мағлұмат беріліп, «Common Software», 
ADEPT, EAPATIS жəне т.б. ақпараттық 
əзірлемелер көрсетіліп, таныстырылды. 

Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымының (ДЗМҰ) өкілдері РСТ техникалық 
жəне халықаралық ынтымақтастық бөлімінің 
қызметкерлері ДЗМҰ зияткерлік меншік 
ведомстволарына техникалық қолдау 
ретінде ұсынатын ақпараттық сервистерге, 
соның ішінде Patentscope® жаңартылған 
порталының жаңа іздеу мүмкіндіктеріне, 
сондай-ақ Патенттік кооперация 
келісімшартына (РСТ), халықаралық 
өтінімдерді құрастыру мен беру-
ге, халықаралық іздеу жасауға, ал-
дын ала сараптамаға жəне халықаралық 
өтінімдерді жариялауға арналған, сондай-
ақ РСТ жүйесіндегі ДЗМҰ қызметіне, РСТ 
Нұсқаулықтағы соңғы өзгерістерге, патенттік 
құқық даму үрдістеріне жəне ДЗМҰ жаңа 
жобаларына арналған тұсаукесер баяндама 
оқыды. 

как поэтапное ознакомление со всеми аспек-
тами евразийской патентной процедуры, ко-
торое наглядно было проведено путем демон-
страции автоматизированных информацион-
ных систем для осуществления делопроиз-
водства и экспертизы заявок, а также через 
лекционные курсы с практическими приме-
рами для более глубокого понимания специ-
фики экспертизы по отдельным отраслям тех-
ники, таких как медицина, биотехнология, хи-
мия, вычислительная техника и т.п. Слушате-
лям было подробно рассказано о требовани-
ях к составлению евразийской заявки, поряд-
ку ее подачи и уплате евразийских пошлин на 
всех этапах прохождения и экспертизы евра-
зийской заявки в ЕАПВ, о выдаче и поддер-
жании евразийского патента в государствах-
участниках ЕАПК, порядке рассмотрения 
споров о действительности евразийского па-
тента, а также подробно были раскрыты и по-
казаны такие информационные разработки 
как «Common Software», ADEPT, EAPATIS и 
др. 

Представители Всемирной организации 
интеллектуальной собственности выступи-
ли с презентациями, посвященными инфор-
мационным сервисам, предлагаемых ВОИС в 
качестве технической поддержки ведомствам 
интеллектуальной собственности, в том чис-
ле и новым поисковым возможностям обнов-
ленного портала Patentscope®, а также Дого-
вору о патентной кооперации (РСТ), состав-
лению и подаче международных заявок, про-
ведению международного поиска, предвари-
тельной экспертизе и публикации междуна-
родных заявок, а также деятельности ВОИС в 
рамках системы РСТ, последним изменениям 
в Инструкции к РСТ, тенденциям развития па-
тентного права и новым проектам ВОИС. 
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2010 жылдың 12-13 қазанында Мəскеу қ. 
(Ресей Федерациясы) ЕАПҰ штаб- пəтерінде  
Еуразиялық патенттік ұйымы Əкімшілік 
кеңесінің Бюджеттік жұмыс тобының он 
бесінші мəжілісі өтті. 

Бюджеттік жұмыс тобының он бесінші 
мəжілісіне ЕАПҰ мүше- мемлекеттері 
патенттік ведомстволары өкілдері қатысты.

 Он бесінші мəжіліс барысында ЕАПҰ 
Əкімшілік кеңесінің Бюджеттік жұмыс 
тобы Еуразиялық патенттік ұйымының 2009 
жылдың қорытынды есебін қарады, 
Əзербайжан Республикасы, Армения Респу-
бликасы, Беларусь Республикасы, Қазақстан 
Республикасы, Қырғыз Республикасы, Мол-
дова Республикасы, Ресей Федерациясы, 
Тəжікстан Республикасы патенттік ведомство-
сы өкілдері Еуразиялық патенттік ұйымның 
2011 жылдың бюджеті жобасын қарау 
қорытындысы бойынша Еуропалық патенттік 
ведомство ұсынған 2011 жылдың ЕАПҰ 
бюждеттік жобасы негіздемесін тыңдап, 
бірауыздан ұсынылған жобаны қолдап, ЕАПҰ 
Əкімшілік кеңесіне қабылдауға ұсынды. 
Мəжіліс аяқталғаннан кейін қатысушылар 
хаттамаға қол қойды.

С 12 по 13 октября 2010 г. в штаб-квартире 
ЕАПО в г. Москве (Российская Федерация) 
принято участие в пятнадцатом заседании 
Бюджетной рабочей группы АС ЕАПО. 

В работе пятнадцатого заседания Бюджет-
ной рабочей группы приняли участие пред-
ставители патентных ведомств государств-
членов ЕАПО. 

В ходе заседания Бюджетная рабочая 
группа АС ЕАПО рассмотрела годовой отчет 
Евразийской патентной организации за 2009 
год, по итогам рассмотрения проекта бюджета 
Евразийской патентной организации на 2011 
год представители патентных ведомств Азер-
байджанской Республики, Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики, Республи-
ки Молдова, Российской Федерации, Респу-
блики Таджикистан, заслушав обоснования 
к проекту бюджета ЕАПО на 2011 год, пред-
ставленные Евразийским патентным ведом-
ством, единогласно поддержали представлен-
ный проект и рекомендовали его АС ЕАПО 
для принятия. В завершении участниками за-
седания был подписан протокол.      

ЕАПҰ ƏКІМШІЛІК КЕҢЕСІНІҢ БЮДЖЕТТІК ЖҰМЫС ТОБЫНЫҢ
15 - МƏЖІЛІСІ 

15 ЗАСЕДАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО  СОВЕТА (АС ЕАПО)

ЕАПҰ ƏК ЖИЫРМА ҮШІНШІ МƏЖІЛІСІ

23-е ЗАСЕДАНИЕ АС ЕАПО

2010 жылдың 8-10 қарашасы аралығында 
Мəскеу қаласында (Ресей Федерация-
сы) Еуразиялық патенттік ұйым Əкімшілік 
кеңесінің (ЕАПҰ ƏК) жиырма үшінші (кезекті 
он жетінші) мəжілісі өтті.
Мəжіліс жұмысына Еуразиялық патенттік 
ұйымға мүше- мемлекеттер Əзербайжан 
Республикасы, Армения Республикасы, Бе-

8-10 ноября 2010 г. принято участие в 
двадцать третьем (семнадцатом очередном) 
заседании Административного совета ЕАПО 
(AC ЕАПО) в г. Москве (Российская Федера-
ция).

В работе заседания приняли участие пред-
ставители государств-членов Евразийской па-
тентной организации – полномочные пред-
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ларусь Республикасы, Қазақстан Республи-
касы, Қырғыз Республикасы, Ресей Федера-
циясы, Тəжікстан Республикасынан өкілетті 
өкілдері, Молдова Республикасы өкілетті 
өкілінің орынбасары, делегация мүшелері, 
сонымен қатар Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымы (ДЗМҰ), Еуропалық 
патенттік ведомство (ЕПВ), Зияткерлік 
меншік жөніндегі Африка өңірлік ұйымы 
(ARIPO) жəне Зияткерлік меншік Африка 
ұйымынан (OAPI) бақылаушылар қатысты. 
     Мəжіліс қатысушылары ЕАПҰ 2011 ж. 
бюджетін қабылдады, Еуразиялық патенттік 
ұйымы 2010- 2014 ж. Даму бағдарламасын 
қабылдады, Еуразиялық патенттік конвенция 
Патенттік нұсқаулығына бірқатар өзгертулер 
мен толықтырулар бекітті, Еуразиялық 
патенттік конвенция Əкімшілік нұсқаулығына 
енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды 
бекітті, сонымен қатар Еуразиялық патенттік 
ұйым Баж салықтары туралы ереженің 10- 
тармағына толықтырулар енгізді. 

ставители Азербайджанской Республики, Ре-
спублики Армения, Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, Российской Федерации, Республики Тад-
жикистан, заметитель полномочного предста-
вителя Республики Молдова, члены делега-
ций, а также наблюдатели, представляющие 
Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Европейское патент-
ное ведомство (ЕПВ), Африканскую регио-
нальную организацию по интеллектуальной 
собственности (ARIPO) и Африканскую ор-
ганизацию интеллектуальной собственности 
(OAPI).

Участниками заседания был принят бюд-
жет ЕАПО на 2011 год, одобрена Программа 
развития ЕАПО с 2010 по 2014 г., утвержден 
ряд изменений и дополнений в Патентную ин-
струкцию к Евразийской патентной конвен-
ции, утверждены изменения и дополнения в 
Административную инструкцию к Евразий-
ской патентной конвенции, также внесено до-
полнение в правило 10 Положения о пошли-
нах ЕАПО.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ БАСҚА ТҮРЛЕРІ

«ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ» XV 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ- ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ 

ИНЫЕ ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ»

2010 жылы 22-26 ақпан аралығында 
Свалява қ. (Украина) Украина
Мемлекеттік зияткерлік меншік департаменті, 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы 
жəне Еуропалық патенттік ведомство 
ұйымдастыруымен «Зияткерлік меншіктің 
өзекті мəселелері» кезекті ғылыми-
практикалық конференциясы өткізілді. 

Конференция аясында «ҰЗМИ» РМҚК 

С 22 по 26 февраля было принято участие 
в г. Свалява (Украина) в XV международной 
научно-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы интеллектуальной собственно-
сти», организованной Государственным де-
партаментом интеллектуальной собственно-
сти Украины, Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности и Европей-
ским патентным ведомством. 
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делегациясы «Украина өнеркəсіптік меншік 
институты» МК болды. Екі елдің маман-
дары өнеркəсіптік меншік саласында, атап 
айтқанда өтінімдер бойынша іс жүргізу, та-
уар таңбалары мен өнертабыстар бойынша  
сараптама жүргізу мəселелері, сонымен қатар  
ақпараттық технологияларға байланысты  
құқықтық аспектілер жəне мəселелер бойын-
ша тəжірибелермен алмасты.

 

В рамках конференции делегация РГКП 
«НИИС» посетила ГП «Украинский институт 
промышленной собственности», где специа-
листы двух стран обменялись опытом в сфе-
ре промышленной собственности, в частно-
сти по вопросам касательно делопроизвод-
ства заявок, статистики, экспертизы по товар-
ным знакам и изобретениям, также затрагива-
лись правовые аспекты и вопросы, касающие-
ся информационных технологий.

РЕСЕЙ ӨНЕРТАБЫСТАРЫН РРН   (PATENT PROSECUTION HIGHWAY) 
БАҒДАРЛАМАСЫНА ҚОСЫЛУ  АЯСЫНДА  ШЕТЕЛДЕ ПАТЕНТТЕУ 
МƏСЕЛЕЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН «ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ»

«КРУГЛЫЙ СТОЛ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ПАТЕНТОВАНИЯ 
РОССИЙСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ ЗА РУБЕЖОМ В РАМКАХ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ РРН (PATENT PROSECUTION 
HIGHWAY)

2010 жылдың 15 наурызында ре-
сей өнертабыстарын РРН бағдарламасына 
қосылу аясында шетелде патенттеу 
мəселелеріне арналған  «дөңгелек үстелге»  
қатысты. Аталған шараның Зияткерлік 
меншік, патенттер мен тауар таңбалары  
жөніндегі Федералдық қызметі (Роспа-
тент) ұйымдастырды. Талқылау барысында 
жүргізілетін сараптаманың сапасын арттыра 
отырып  əр түрлі  мемлекеттердің патенттік 
ведомстволарының  сарапшыларының  еңбек 
шығындарын  төмендету, халықаралық 
өтінімдерді  қарау мерзімін қысқарту жəне  
өтінім берушілердің  қаржы шығындарын 
азайту секілді РРН бағдарламасының негізгі 
міндеттері айқындалды.

15 марта 2010 года принято участие в 
«круглом столе», посвященном вопросам па-
тентования российских изобретений за ру-
бежом в рамках присоединения к програм-
ме РРН. Организаторами которого выступи-
ла Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам 
(Роспатент). В рамках обсуждения были от-
мечены основные задачи программы РРН, в 
частности, такие как снижение трудозатрат 
экспертов патентных ведомств различных 
стран при повышении качества проводимой 
экспертизы, сокращение сроков рассмотрения 
международных заявок и уменьшение финан-
совых затрат заявителей.
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2010  жылғы 17-18 наурызда Үйлестіру 
кеңесінің ТМД мемлекеттерінің аймақтық 
патенттік- ақпараттық өнімдерін CD-
ROМ-ға өнеркəсіптік шығару  жөніндегі 
жобасының кезекті мəжілісіне қатысты. Кеңес 
мəжілісінде  Қазақстан Республикасының, 
Беларусь Республикасының, Молдова 
Республикасының, Ресей Федерациясының, 
Украинаның ұлттық патенттік 
ведомстволарының жəне де Еуропалық 
патенттік ведомствоның  өкілдері қатысты. 

Мəжіліс қатысушылары 2009 ж. 
CISPATENT дискісін  дайындау жəне шығаруға 
кеткен нақты шығындар  көлемін  анықтады, 
сонымен бірге  2010 ж. CISPATENT дискісіне 
дайындау мен  шығаруға кететін  жоспар-
лы шығындар бекітілді.  Мəжіліс барысын-
да  патенттік ведомстволар тапсырыс беретін 
дисктер саны мен ұсынылатын ақпараттар 
көлемі жөнінде  деректер анықталды. 

17-18 марта 2010 года принято участие в 
очередном заседании Координационного со-
вета Проекта по промышленному выпуску 
регионального патентно-информационного  
продукта стран СНГ на CD-ROM. В заседании 
Совета приняли участие представители наци-
ональных патентных ведомств Республики 
Казахстан, Республики Беларусь, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Украины, а 
также Евразийского патентного ведомства. 

Участниками заседания был утвержден 
объем фактических затрат на подготовку и 
выпуск диска CISPATENT в 2009 г., а также 
утверждены плановые затраты на подготовку 
и выпуск диска CISPATENT в 2010 г. В ходе 
заседания были уточнены данные по объемам 
предоставляемой информации и количеству 
дисков, заказываемых патентными ведомства-
ми.

 

ҮЙЛЕСТІРУ КЕҢЕСІНІҢ ТМД МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ АЙМАҚТЫҚ 
ПАТЕНТТІК - АҚПАРАТТЫҚ ӨНІМДЕРІН CD-ROM - ҒА 
ӨНЕРКƏСІПТІК  ШЫҒАРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖОБАСЫНЫҢ КЕЗЕКТІ 
МƏЖІЛІСІ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРОЕКТА 
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ВЫПУСКУ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАТЕНТНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО  ПРОДУКТА СТРАН СНГ НА CD-ROM

«ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ» 
XVI ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ- ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ 

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ»

2010 жылғы 6- 10 қыркүйек аралығында 
Ялта қ. өткен «Зияткерлік меншіктің өзекті 
мəселелері» тақырыбындағы  кезекті ғылыми- 
практикалық конференцияға қатыстық. 
Конференцияға Қазақстан Республикасы, 
Украина, Ресей, Грузия, Латвия, Чеш Респу-
бликасы, Венгрия, АҚШ  мемлекеттерінен 

С 6 по 10 сентября 2010 года в г. Ялте 
принято участие в очередной научно-
практической конференции «Актуальные 
проблемы интеллектуальной собственности». 
В ее работе приняли участие более 170 спе-
циалистов Республики Казахстан, Украины, 
России, Грузии, Латвии, Чешской Республи-
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жүз жетпістен астам мамандар мен ДЗМҰ 
өкілдері қатысты. 

Конференция жұмысы барысында екі 
пленарлық мəжіліс, жеті секциялық  мəжіліс, 
үш «дөңгелек үстел» өткізілді. Зияткерлік 
меншікті құқықтық қорғау  мемлекеттік 
жүйесін дамыту  келелі  мəселелері мен 
келешегі,  осы саладағы  құқықтық реттеуді 
жетілдіру, патенттік- ақпараттық қамтамасыз 
ету,  тауар таңбалары мен өнеркəсіптік 
үлгілерді  халықаралық тіркеу жүйесін  
жетілдіру, зияткерлік меншік құқықтары 
экономикалық аспектілері, оларды пайдалану 
жəне қорғау мəселелерін қаралды.  

 

ки, Венгрии, США, а также представители 
ВОИС.

За время работы конференции было про-
ведено два пленарных заседания, семь секци-
онных заседаний, три «круглых стола». Были 
рассмотрены такие вопросы как проблемы и 
перспективы развития государственной си-
стемы правовой защиты интеллектуальной 
собственности, усовершенствование право-
вого урегулирования в этой сфере, патентно-
информационное обеспечение, усовершен-
ствование системы международной регистра-
ции товарных знаков и промышленных образ-
цов, экономические аспекты прав интеллекту-
альной собственности, их использование и за-
щита. 

СЛОВЕНИЯДАҒЫ  АЙМАҚ АРАЛЫҚ МƏЖІЛІС 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В СЛОВЕНИИ

Любляна қ. авторлық жəне сабақтас 
құқықты цифрлы ортада қорғаудың негізгі 
принциптерін талқылау жəне тəжірибелермен 
алмасу бойынша сарапшылардың  аймақ 
аралық кеңесіне қатысты. Мəжіліске 
Михали Фикчор (Венгрия), И.А. Близнец (Ре-
сей зияткерлік меншік институтының Ректо-
ры) секілді осы саланың атақты заңгерлері, 
Албания, Румыния, Израиль, Польша, Сло-
вакия жəне т.б. еуропа елдерінің өкілдері 
қатысты. Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымы атынан ДЗМҰ Еуропа мен Азияның 
кейбір мемлекеттері жөніндегі бөлімнің 
аға кеңесшісі Клара Акотц Туниогине жəне 
ДЗМҰ Авторлық құқық бөлімінің директоры 
Иорген Бломквист қатысты.

Осы сапар қорытындысы бойынша 2010 
жылы 20 қазанда ҚР ƏМ Зияткерлік меншік 
құқығы комитетінде авторлық жəне сабақтас 
құқықты цифрлы ортада қорғау тақырыбына 
арналған «дөңгелек үстел» өтті. 

Интернет- кеңістігі қатысушылары мен 
зияткерлік меншік саласының өкілетті ор-
ганы арасындағы қатынастарды реттеу 
мақсаттарында дөңгелек үстел қатысушылары 
қазақстандық провайдерлермен, сайт 

Принято участие в межрегиональном за-
седании экспертов по обмену опытом и об-
суждению основных принципов охраны ав-
торских и смежных прав в цифровой сре-
де в г. Любляна. На заседании приняли уча-
стие известные юристы в данной сфере, та-
кие как Михали Фикчор (Венгрия), И.А. Близ-
нец (Ректор Российского института интеллек-
туальной собственности), представители Ал-
бании, Румынии, Израиля, Польши, Слова-
кии и других европейских стран. Всемирную 
Организацию Интеллектуальной собственно-
сти представляли старший советник Отдела 
ВОИС по некоторым странам Европы и Азии 
Клара Акотц Туниогине и директор отдела ав-
торского права ВОИС Иорген Бломквист. 

По результатам поездки 20 октября 2010 
года Комитетом по правам интеллектуальной 
собственности МЮ РК был проведен «кру-
глый стол», посвященный теме охраны автор-
ских и смежных прав в цифровой среде.  

Участники «круглого стола» решили за-
ключить Меморандум между казахстанскими 
провайдерами, владельцами сайтов, Комите-
том по правам интеллектуальной собственно-
сти МЮ РК и организациями по коллективно-
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иелерімен, Зияткерлік меншік құқығы 
комитетімен жəне құқықтарды ұжымдық 
басқару ұйымдарымен Меморандум бекітуге 
шешім шығарды.

му управлению правами, целью которого ста-
нет урегулирование отношений между участ-
никами Интернет-пространства и уполномо-
ченным органом в сфере интеллектуальной 
собственности.

ӨНЕРКƏСІПТІК МЕНШІКТІ ҚОРҒАУ МƏСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 
МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ 19- МƏЖІЛІСІ

19 ЗАСЕДАНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 
ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (МГСОПС)

2010 жылдың 11-12 қарашасында 
Звенигород қ. Өнеркəсіптік меншікті қорғау 
мəселелері жөніндегі Мемлекетаралық кеңес 
(əрі қарай- ӨМҚМАК) пен Зияткерлік меншік 
саласында құқық бұзушылықтың алдын алу 
бойынша ынтымақтастық туралы келісімге 
мүше- мемлекеттердің біріккен жұмыс 
комиссиясының бірлескен мəжілісі өтті. 

 Мəжіліс жұмысына Армения Респу-
бликасы, Беларусь Республикасы, Қазақстан 
Республикасы, Қырғыз Республикасы, Мол-
дова Республикасы, Ресей Федерация-
сы, Тəжікстан Республикасы, Өзбекстан 
Республикасы мен Украинадан өкілдер 
қатысты. 

Мəжіліске бақылаушы ретінде 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы 
(ДЗМҰ), Тəуелсіз мемлекеттер достастығы 
Атқару комитеті, Еуропалық патенттік ведом-
ство (ЕПВ) жəне Еуразиялық патенттік ве-
домство (ЕАПВ) өкілдері қатысты.

Мəжіліс барысында қатысушылар 2009 
ж. 9 қыркүйегіндегі Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы салалық ынтымақтастық ор-
гандары туралы Жалпы ереже, Зияткерлік 
меншікті құқықтық қорғау саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісім жобасы 
жəне Зияткерлік меншікті құқықтық қорғау 
мəселелері жөніндегі мемлекетаралық 
кеңес құру туралы, 2009 ж. 20 қарашадағы 
Үкімет басшылары кеңесі мəжілісінде қол 
қойылған авторлық жəне сабақтас құқық 
ұлттық мəліметтер қорын қалыптастыру жəне 
Ақпараттармен мемлекетаралық алмасуды 
ұйымдастыру бойынша ынтымақтастық ту-
ралы келісімді бекіту барысы туралы ТМД 

11-12 ноября 2010 г. в г. Звенигоро-
де принято участие в совместном заседании 
МГСОПС и Совместной рабочей комиссии 
государств-участников Соглашения о сотруд-
ничестве по пресечению правонарушений в 
области интеллектуальной собственности. 

В работе заседания приняли участие 
представители Республики Армения, Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджи-
кистан, Республики Узбекистан и Украины.

В качестве наблюдателей в заседании 
присутствовали представители Всемирной 
организации интеллектуальной собственно-
сти, Исполнительного комитета Содружества 
Независимых Государств, Европейского па-
тентного ведомства и Евразийского патентно-
го ведомства.

В ходе заседания участниками была за-
слушана информация Исполкома СНГ о Ре-
шении Совета глав государств СНГ об Общем 
положении об органах отраслевого сотрудни-
чества Содружества Независимых Государств 
от 9 октября 2009 г., о проекте Соглашения о 
сотрудничестве в области правовой охраны и 
защиты интеллектуальной собственности и 
создании Межгосударственного совета по во-
просам правовой охраны и защиты интеллек-
туальной собственности, о ходе ратификации 
Соглашения о сотрудничестве по организации 
межгосударственного обмена информацией и 
формированию национальных баз данных ав-
торского права и смежных прав, подписанно-
го на заседании Совета глав правительств 20 
ноября 2009 г. 
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мемлекет басшылары кеңесінің шешімі тура-
лы ТМД Атком ақпаратын тыңдады, сондай-
ақ мəжіліс қатысушылары Ресей мемлекеттік 
зияткерлік меншік институтына (РМЗМИ, 
Ресей Федерациясы) ТМД мүше- мемлекет-
тер базалық ұйымы статусын беру туралы 
ұсынысты мақұлдады. 

22 января 2010 года при содействии эко-
номического Представительства Посольства 
Франции в Республике Казахстан в АО «Ка-
зАгроИнновация» прошла встреча с делега-
тами от Национального Межпрофессиональ-
ного Объединения по семенам и растени-
ям «ГНИС» при Министерстве сельского хо-
зяйства Франции, под руководством Дирек-
тора Департамента Международных отноше-
ний «ГНИС», госпожи Клеман-Ниссу Изабэль 
и при участии представителя UPOV (Между-
народный союз по охране новых сортов рас-
тений) господина Дюваль. Для встречи были 
приглашены директора казахстанских научно-
исследовательских институтов, занимающие-
ся выведением сортов растений. 

В ходе встречи были обсуждены такие 
вопросы, как регистрация и запись новых со-
ртов, контроль и сертификация семян; семе-
новодческая политика в Казахстане; анализ 
возможных обменов между Ассоциацией се-
меноводов Казахстана и ее членов с француз-
скими ассоциациями и предприятиями; спо-
собы содействия молодой ассоциации семе-

СЕМИНАРЛАР, КОНФЕРЕНЦИЯЛАР, ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛДЕР ЖƏНЕ 
БАСҚА ДА ШАРАЛАР

ФРАНЦИЯ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТҰҚЫМДАР 
МЕН ӨСІМДІКТЕР ЖӨНІНДЕГІ «ГНИС» ҰЛТТЫҚ КƏСІБИ АРАЛЫҒЫ  
БІРЛЕСТІГІНІҢ ДЕЛЕГАТТАРЫМЕН КЕЗДЕСУ

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ДР. 
МЕРОПРИЯТИЯ

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО СЕМЕНАМ И 
РАСТЕНИЯМ «ГНИС» ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ФРАНЦИИ

2010 жылдың 22 қаңтарында «Каз-
АгроИнновация» АҚ-да Қазақстандағы 
Франция Елшілігінің экономикалық 
Өкілділігінің қолғабыс етуімен Франция 
Ауылшаруашылығы министрлігінің тұқымдар 
мен өсімдіктер жөніндегі «ГНИС» Ұлттық 
Кəсіби аралығы Бірлестігінің делегаттары-
мен, «ГНИС» Халықаралық қарым-қатынас 
Департаменті Директоры Клеман-Ниссу 
Изабэль ханым басшылығымен жəне UPOV 
өкілі Дюваль мырзаның қатысуымен кездесу 
өтті. Кездесуге өсімдік сорттарын шығарумен 
айналысатын қазақстандық ғылыми-зерттеу 
институттардың директорлары шақырылды.
        Кездесу барысында жаңа сорттарды 
тіркеу; тұқымдарды бақылау жəне сертифи-
каттау; Қазақстандағы тұқым шаруашылық 
саясаты; Қазақстан тұқым өсірушілер 
Қауымдастығы жəне оның мүшелерімен фран-
цуз қауымдастықтары жəне кəсіпорындары 
арасындағы мүмкін алмасуларды тал-
дау; Қазақстандағы жас тұқым өсірушілер 
Қауымдастығына көмектесу тəсілдері, оның 
қажеттіліктерін талдау жəне оны күшейту; 
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ынтымақтастық жобалары жəне т.б. мəселелер 
талқыланды. 

Осы кездесудегі талқылаудың бірі 
Қазақстанның UPOV-қа кіруі болды.
       Мəжіліс қорытындысында бірлесіп өсімдік 
сорттарын шығару туралы меморандумға қол 
қоюға жалпы шешім қабылдады.

новодов Казахстана, анализ ее потребностей 
и ее усиление; проекты сотрудничества и т.д.

Одним из обсуждений на данной встре-
че было вступление Республики Казахстан в 
UPOV. 

Итогом заседания было принятие обще-
го решения о подписании меморандума о со-
вместном выведении новых сортов растений.

ДЗМҰ ЕУРОПА МЕН АЗИЯНЫҢ КЕЙБІР ЕЛДЕРІМЕН  
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМНІҢ ДИРЕКТОРЫ МАЙКЛ 
СВАНТНЕР МЕН  ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ЖӨНІНДЕГІ ТƏУЕЛСІЗ 
КЕҢЕСШІ РОНАЛЬД МАРШАНТ ҚАТЫСУЫМЕН ӨТКЕН
 «ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ»

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» С УЧАСТИЕМ МАЙКЛА СВАНТНЕРА – 
ДИРЕКТОРА ОТДЕЛА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С НЕКОТОРЫМИ 
СТРАНАМИ В ЕВРОПЕ И АЗИИ ВОИС И РОНАЛЬДОМ 
МАРШАНТОМ – НЕЗАВИСИМЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ ПО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2010 жылдың 8 - 11 наурызы аралығында 
Қазақстан Республикасына ДЗМҰ Еу-
ропа мен Азияның кейбір елдерімен 
ынтымақтастық  жөніндегі бөлімнің дирек-
торы Майкл Свантнер мен зияткерлік меншік 
жөніндегі тəуелсіз кеңесші Рональд Мар-
шант келді. Сапарларының басты мақсаты 
«Зияткерлік меншік стратегиясын» əзірлеу 
жəне Қазақстанға енгізу. 

Осы сапар  аясында «ҰЗМИ» РМҚК 
конференц- залында ҚР Əділет министрлігі 
Зияткерлік меншік құқығы комитеті мен бірге  
«дөңгелек үстел» өткізілді.  «Дөңгелек үстел» 
барысында Майкл Свантнер  экономикасы 
ауыспалы елдерде  Зияткерлік меншік 
стратегиясын  құру бойынша  əдіснамамен 
таныстырды.    Рональд  Маршант Стратегия
аясында слайдтар  ұсынды.  Сонымен 
қатар «дөңгелек үстел» қатысушылары  ҚР 
зияткерлік меншікті қорғау саласында заң 
шығару жүйесіне байланысты мəселелерді 
талқылады.  

С 8 по 11 марта 2010 года Республику Ка-
захстан посетили Майкл Свантнер – Директор 
отдела по сотрудничеству с некоторыми стра-
нами в Европе и Азии ВОИС и Рональд Мар-
шант – независимый консультант по интел-
лектуальной собственности. Главная цель ви-
зита – разработка и внедрение «Стратегии ин-
теллектуальной собственности» в Казахстане. 

В рамках данного визита в конференц-
зале РГКП «НИИС» совместно с Комитетом 
по правам интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции РК состоялось засе-
дание в формате «круглого стола», в ходе ко-
торого Майкл Свантнер представил методо-
логии по созданию Стратегии интеллектуаль-
ной собственности в странах с переходной 
экономикой. Рональдом Маршантом в рамках 
Стратегии были презентованы слайды. Так-
же в ходе обсуждения участниками «кругло-
го стола» обсуждались вопросы, касающиеся 
законодательной системы в сфере охраны ин-
теллектуальной собственности в РК.



96

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

2010 жылғы 21- 23 сəуір аралығында  
Украина Білім жəне ғылым министрлігі 
Мемлекеттік зияткерлік меншік департаменті 
Украина  өнеркəсіптік меншік институтының 
сараптама мəселелері жөніндегі директоры-
ның  бірінші орынбасары Л.И.Глухивский, 
Украина Білім жəне ғылым министрлігі 
Мемлекеттік зияткерлік меншік департаменті 
Украина  өнеркəсіптік меншік институтының 
ғылыми жұмыстар жөніндегі   директорының 
орынбасары П.И.Иваненко тəжірибемен 
алмасу мақсатында  «ҰЗМИ» РМҚК Алма-
ты  қ. филиалында болды.  Аталған кездесу 
барысында «дөңгелек үстел» өткізілді, 
сонымен қатар  Украина патенттік 
ведомствосының  өкілдері филиал жұмысымен 
танысты, Республикалық ғылыми- 
техникалық кітапхананың 50 жылдық мерей-
тойына  қатысты. 

С 21 апреля по 23 апреля 2010 года в це-
лях обмена опытом филиал РГКП «НИИС» г. 
Алматы посетили Глухивский Л.И. – первый 
заместитель директора по вопросам экспер-
тизы Украинского института промышленной 
собственности Государственного департамен-
та интеллектуальной собственности Мини-
стерства образования и науки Украины; Ива-
ненко П.И. – заместитель директора по науч-
ной работе Украинского института промыш-
ленной собственности Государственного де-
партамента интеллектуальной собственности 
Министерства образования и науки Украины. 
В рамках данной встречи был проведен «кру-
глый стол», вместе с тем представители Укра-
инского патентного ведомства ознакомились 
с работой Филиала, присутствовали на празд-
новании 50-летнего юбилея Республиканской 
научно-технической библиотеки.

ТƏЖІРИБЕМЕН АЛМАСУ  МАҚСАТЫНДАҒЫ САПАР

ВИЗИТ С ЦЕЛЬЮ ОБМЕНА ОПЫТОМ

«ШАПАҒАТ - 2010» ӨНЕРТАПҚЫШТЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ 
ЖЕТІСТІКТЕРДІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА «ШАПАҒАТ - 2010»

Мемлекеттің индустриалдық- экономика-
лық дамуындағы  өнертапқыштық қызметінің 
рөлін арттыру жəне насихаттау мақсатында 
Халықаралық зияткерлік меншік күніне орай 
2010 жылы 23 сəуірде Алматы қ. жыл сайынғы 
өнертапқыштық саласындағы жетістіктердің 
«Шапағат - 2010» республикалық  байқауының 
жеңімпаздарын марапаттау салтанатты кеші 
өтті. 

Салтанатты кешке мемлекеттік органдар, 
халықаралық ұйымдар, Украина патенттік 
ведомствосы, қоғамдық ұйымдар, ғылыми- 
зерттеу институттары, ЖОО, инновациялық 
қорлар өкілдері, құрметті қонақтар,  патенттік 
сенім білдірілген өкілдер қатысты. 

С целью пропаганды и повышения 
роли изобретательской деятельности в 
индустриально-экономическом развитии 
страны 23 апреля 2010 года в г. Алматы со-
стоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей ежегодного Республиканско-
го конкурса достижений в области изобрета-
тельства «Шапағат - 2010», приуроченного к 
Международному дню интеллектуальной соб-
ственности.

На торжественной церемонии награж-
дения приняли участие представители госу-
дарственных органов, международных ор-
ганизаций, патентного ведомства Украи-
ны, общественных организаций, научно-
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Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы  
қазақстандық өнертапқыштарға  төрт  мара-
пат - алтын медальдар жəне сертификаттар, ал 
Еуразиялық патенттік ұйым  В.И.Блинников 
атындағы «Өнертапқыштық жəне патент ісіне 
қосқан үлесі үшін» алтын медалін жариялауы 
байқауға ерекше  маңыздылық берді. 

 

исследовательских институтов, ВУЗов, инно-
вационных фондов, почетные гости, патент-
ные поверенные.

 Особую значимость конкурсу придал тот 
факт, что Всемирная организация интеллек-
туальной собственности учредила для казах-
станских изобретателей четыре награды - зо-
лотые медали и сертификаты, а Евразийская 
патентная организация золотую медаль име-
ни В.И.Блинникова «За вклад в изобретатель-
ское и патентное дело». 

«САУДАНЫ ЫРЫҚТАНДЫРУ ЖƏНЕ КЕДЕН РЕФОРМАСЫ» 
USAID ЖОБАСЫ АЯСЫНДА ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІ ҚОРҒАУ 
САЛАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТƏЖІРИБЕСІН 
ҮЙРЕНУ ҮШІН ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ТƏЖІКСТАН ӨКІЛДЕРІНІҢ 
САПАРЛАРЫ

ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЫРГЫЗСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА USAID «ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ И РЕФОРМА 
ТАМОЖНИ»

2010 жылғы 7 - 9 маусымда
Қырғызстан мен Тəжікстан өкілдерінің 
Еуропалық Одақ елдерінің кеден 
қызметтері өкілдерінің қатысуымен өтетін 
семинарға орайластырылған Қазақстан 
Республикасына сапары болып өтті. 
       Сапардың негізгі мақсаты – зияткерлік 
меншік құқығын қорғау саласындағы 
тəжірибе алмасу.

2010 жылғы 9 маусымда Қырғызстан, 
Тəжікстан, «Сауданы ырықтандыруы жəне ке-
ден реформасы» USAID жобасы, Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігі Зияткерлік 
меншік құқығы комитеті, Қазақстан Республи-
касы Əділет министрлігі Зияткерлік меншік 
құқығы комитетінің «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» РМҚК өкілдерінің 
қатысуымен Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің конференц-залында 
«дөңгелек үстел» форматындағы отырыс өтті. 
         Кездесу қатысушылары зияткерлік меншік 
саласындағы құқық бұзушылықтармен 

7-9 июня 2010 года состоялся визит пред-
ставителей Кыргызстана и Таджикистана в 
Республику Казахстан, приуроченный к семи-
нару с участием представителей таможенных 
служб стран Европейского Союза.

Главная цель визита – обмен опытом в 
области охраны прав интеллектуальной соб-
ственности. 

9 июня 2010 года с участием представи-
телей Кыргызстана, Таджикистана, проек-
та USAID «Либерализация торговли и рефор-
ма таможни», Комитета по правам интеллек-
туальной собственности Министерства юсти-
ции Республики Казахстан, РГКП «НИИС» 
Комитета по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан в конференц-зале Министер-
ства юстиции Республики Казахстан состоя-
лось заседание в формате «круглого стола». 

Участники встречи обменялись опытом в 
борьбе с  правонарушениями в области интел-
лектуальной собственности, были рассмотре-
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күресудегі тəжірибелерімен алмасты, аталған 
саладағы негізгі мəселелер, қолданыстағы 
заңнамаларды жетілдіру жөніндегі 
қолданылатын шаралар, ішкі нарықты жа-
санды тауарлардан шектеу жөніндегі жəне 
өнеркəсіптік меншік нысандарын заңсыз 
пайдалануға қарсы шараларды жетілдіру, 
контрафактілі өнімдер деңгейін қысқарту 
бойынша өткізіліп жатқан іс-шаралар 
қарастырылды. Сондай-ақ контрафак-
ция фактілері бойынша қылмыстық жəне 
əкімшілік іс қозғау статистикасы келтірілген. 
      Содан соң қонақтар «ҰЗМИ» РМҚК са-
пар жасау мүмкіндігіне ие болып, сараптау 
қызметтерінің жұмыстарымен, кітапханамен 
танысты, əрі қарай «ҰЗМИ» РМҚК конференц-
залында талқылау өз жалғасын тапты. 

Тараптар зияткерлік меншік нысанда-
рын заңсыз пайдаланумен жəне контрафактілі 
өнімдерді таратумен күресуде күш біріктіру 
қажеттілігі туралы ортақ пікірге келді.

ны основные проблемные вопросы в данной 
сфере, принимаемые меры по совершенство-
ванию действующего законодательства, про-
водимые мероприятия по ограждению вну-
треннего рынка от поддельных товаров и со-
вершенствование мер по пресечению непра-
вомерного использования объектов промыш-
ленной собственности, сокращение уровня 
контрафактной продукции, а также приведена 
статистика возбуждения уголовных и админи-
стративных дел по факту контрафакции.

Затем гости имели возможность посетить 
РГКП «НИИС», где были ознакомлены с ра-
ботой экспертных служб, библиотеки. После 
чего в конференц-зале РГКП «НИИС» было 
продолжено обсуждение.

Стороны пришли к единому мнению о не-
обходимости объединения усилий в борьбе с 
нелегальным использованием объектов ин-
теллектуальной собственности и распростра-
нением контрафактной продукции.

ФИНЛЯНДИЯ ҰЛТТЫҚ ПАТЕНТТЕР МЕН ТІРКЕУ ЖӨНІНДЕГІ 
ВЕДОМСТВОСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНА САПАРЫ

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНОГО ВЕДОМСТВА ПО 
ПАТЕНТАМ И РЕГИСТРАЦИИ ФИНЛЯНДИИ В РЕСПУБЛИКУ 
КАЗАХСТАН

2010 жылдың 9 шілдесінде Финлян-
дия Ұлттық патенттер мен тіркеу жөніндегі 
ведомствосының Президенті Мартти Энаярви 
Қазақстан Республикасына сапары барысын-
да «ҰЗМИ» РМҚК болды.

Сапардың негізгі мақсаты-  екі мемлекет 
арасында   зияткерлік меншік саласы бойын-
ша ынтымақтастық  орнату мүмкіндігі. 

«Ұлттық зияткерлік меншік институты» 
РМҚК конференц-залында кездесу өтті. Кез-
десу барысында қатысушылар екі патенттік 
ведомствоның құрылымы мен негізгі 
қызметімен, зияткерлік меншік саласындағы 
заңнамалық қормен танысты, сондай-ақ 
мамандарды даярлау жəне қайта даярлау 
жөніндегі мəселе қозғалды. 

Мартти Энаярви Қазақстан Республика-

9 июня 2010 года в рамках визита в Ре-
спублику Казахстан Мартти Энаярви,  Пре-
зидент Национального ведомства по патен-
там и регистрации Финляндии посетил РГКП 
«НИИС». 

Главная цель визита – возможность со-
трудничества в сфере интеллектуальной соб-
ственности между двумя государствами.

В конференц-зале РГКП «НИИС» состоя-
лась встреча, в ходе которой участники были 
ознакомлены со структурой и основной дея-
тельностью двух патентных ведомств, зако-
нодательной базой в сфере интеллектуальной 
собственности,  также был затронут вопрос о 
подготовке и переподготовке специалистов.

Мартти Энаярви отметил высокий уро-
вень развития сферы интеллектуальной соб-
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сында зияткерлік меншік саласы дамуының 
жəне ынтымақтастық өрісінің жоғарғы 
деңгейін атап өтті. 

Кездесу қорытындысы бойынша екі 
патенттік ведомство арасында зияткерлік 
меншік саласындағы ынтымақтастық тура-
лы Меморандумға қол қою жөніндегі шешім 
қабылданды.

ственности в Республике Казахстан и пер-
спективы сотрудничества.

По итогам встречи было принято реше-
ние о подписании Меморандума о сотрудни-
честве в сфере интеллектуальной собственно-
сти между двумя патентными ведомствами.

«ИНДУСТРИАЛДЫҚ- ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ 
АЯСЫНДА ҚАЗАҚСТАНДА  ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ  ІСКЕ 
АСЫРУ МƏСЕЛЕЛЕРІ» СЕМИНАРЫ

СЕМИНАР «ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В КАЗАХСТАНЕ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНО - ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»

2010 жылдың 10 қыркүйегінде Астана қ.
Индустрия жəне инновациялық техно-
логиялар министрлігінің ұйымдастыруымен 
«Ииндустриалдық- инновациялық  даму стра-
тегиясы  аясында Қазақстанда инновациялық 
жобаларды  іске асыру мəселелері» 
тақырыбында семинар өтті. Семинарда  
инновациялық даму жəне оларды шешу жол-
дары, Қазақстан Республикасы  инновациялық 
қызметінің басым бағыттары,  мемлекеттік ор-
гандар мен кəсіпкерлердің өзара қатынастары 
мəселелері,  өнертабысты енгізу үшін грант 
алу тəртібі  мəселелері  талқыланды. Семинар 
жұмысына əр түрлі мемлекеттік мекемелер, 
ұйымдар мен оқу орындары өкілдері қатысты.  

10 сентября 2010 года в г. Астана при-
нято участие в семинаре: «Проблемы реа-
лизации инновационных проектов в Казах-
стане в рамках стратегии индустриально-
инновационного развития», организованный 
Министерством индустрии и новых техноло-
гий. На семинаре обсуждались проблемы ин-
новационного развития и пути их решения, 
приоритетные направления инновационной 
деятельности в Республике Казахстан, про-
блемы взаимодействия государственных ор-
ганов и предпринимателей, порядок получе-
ния грантов на внедрение изобретений. В ра-
боте семинара приняли участие представите-
ли различных государственных учреждений, 
организаций и учебных заведений. 

«ҰЗМИ»  РМҚК ПАТЕНТТІК-АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РГКП «НИИС»

«ҰЗМИ» РМҚК кітаптардан, журнал-
дардан, өнертабыстар мен пайдалы модель-
дер сипаттамасынан, кітапшалардан тұратын 
Ақпараттық қоры мен Алматы қ. «ҰЗМИ» 
РМҚК филиалының ақпараттық қорын 
толықтырып келеді. Сонымен қатар «ҰЗМИ» 
РМҚК тұрақты түрде Ресей, Жапония, Герма-

РГКП «НИИС» пополняется Информа-
ционный фонд и информационный фонд Фи-
лиала РГКП «НИИС» г. Алматы, состоящий 
из книг, журналов, описаний изобретений и 
полезных моделей, брошюр. Кроме того, в 
РГКП «НИИС» регулярно поступают диски 
с патентной информацией от Патентных ве-
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ния, Қытай жəне Моңғолия Патенттік ведом-
стволарынан патенттік ақпараты бар дискілер 
келіп түседі. 2010 жылы 550 диск келіп түсті.

Өнеркəсіптік меншік саласындағы 
халықаралық келісімдерге қатысты 
құжаттар мен мақалалар қоры жүйелі тол-
тырылып келеді. Үнемі оған анықтамалық-
ізденістік аппарат жетілдірілуде (СПА). 
«Алфавиттік каталог» мəліметтер қоры мен 
қолмен пайдаланудың алфавиттік катало-
гы толықтырылуда. Бұл электронды ката-
лог көмегімен қажетті ақпаратты автоматты 
түрде іздеуге мүмкіндік беретін «Зияткерлік 
меншік» мəліметтер қорын жиынтықтау, са-
лыстыру, көшіру, дана көлемін айқындау 
жүргізіледі.

«ҰЗМИ» РМҚК филиалында Қазақстан 
Республикасы мен оның шегіндегі барлық 
қызығушылық танытқан пайдаланушыларға 
тарату мақсатында оптикалық дискілерге 
жазуға арналған «Қазақстан патенттері: 
əдебиеттер», «Қазақстан патенттері: толық си-
паттама», «Қазақстан патенттері: рефераттар» 
электронды мəліметтер қорын қалыптастыру 
жалғасын тапты. 

«ҰЗМИ» РМҚК басылымдарын тара-
ту келесі бағыттар бойынша ақысыз негізде, 
баспасөз туралы Заңға сəйкес (міндетті түрде 
таратылатын), өзара алмасу негізінде жəне 
коммерциялық негізде жүзеге асырылады. 12 
айдың ішінде «ҰЗМИ» РМҚК 2711 басылым 
данасы, соның ішінде «Өнеркəсіптік меншік» 
ресми бюллетені жəне «Қазақстанның 
зияткерлік меншігі» журналы таратылды.  

«ҰЗМИ» РМҚК тұрақты негізде 
Қазпатент қалыптасқан уақытта басталған 
шетелдік патенттік ведомстволарының 
патенттік қорларымен патенттік құжаттама 
алмасу үрдісі жалғасып келеді. Ай сайын 
«ҰЗМИ» РМҚК жарияланатын «Өнеркəсіптік 
меншік» ресми бюллетені, жылдық есеп 
шетелдік ведомстволарға жəне патенттік 
қорларға жіберіледі. 

домств России, Японии, Германии, Китая и 
Монголии. В 2010 году поступило 550 дисков.

Продолжается систематически попол-
няться фонд документов и статей, касаю-
щихся международных соглашений и дого-
воров в области промышленной собственно-
сти. Постоянно совершенствуется справочно-
поисковый аппарат к нему (СПА). Пополня-
ется алфавитный каталог ручного пользова-
ния и база данных «Алфавитный каталог». С 
помощью этого электронного каталога прово-
дится комплектование, сверка, списание, вы-
явление экземплярности и пр., база данных 
«Интеллектуальная собственность», позволя-
ющая вести автоматизированный поиск необ-
ходимой информации.

В Филиале РГКП «НИИС» г. Алматы 
формируются базы данных «Патенты Казах-
стана: библиография», «Патенты Казахста-
на: полные описания», «Патенты Казахста-
на: рефераты», предназначенные для записи 
на оптические диски с целью распростране-
ния по Республики Казахстан и за ее преде-
лами всем заинтересованным пользователям.

Распространение изданий РГКП «НИИС» 
осуществляется по следующим направлени-
ям: на безвозмездной основе, согласно Зако-
ну о печати (обязательная рассылка), на осно-
ве взаимообмена и на коммерческой основе. 
Всего за 12 месяцев распространено 2711 эк-
земпляров изданий РГКП «НИИС», в том чис-
ле официальный бюллетень «Промышленная 
собственность» и журнал «Интеллектуальная 
собственности Казахстана».

РГКП «НИИС» на постоянной осно-
ве продолжает начатый со времен основания 
Казпатента процесс обмена патентной доку-
ментацией с патентными фондами зарубеж-
ных патентных ведомств. В зарубежные па-
тентные ведомства и патентные фонды на-
правляются: ежемесячно публикуемый офи-
циальный бюллетень «Промышленная соб-
ственность», годовой отчет РГКП «НИИС».
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Институттың  өндірістік үрдістерін  ав-
томаттандыру,  институттың  деректер қорын  
қолдау жəне дамыту,  мəліметтердің  бір 
орталықта сақталуының  жəне олардың əрі 
қарай  соңғы пайдаланылуы үшін əр түрлі 
форматтарда шығарылуын қамтамасыз ету 
мақсатында 2010 жылдың 1 қаңтарынан бас-
тап Институт, сонымен қатар  «ҰЗМИ» РМҚК 
Алматы қ. филиалы  толықтай «ҰЗМИ» ААЖ 
автоматтандырылған ақпараттық жүйеге 
көшті. 

«ҰЗМИ» ААЖ ескірген  бағдарламалық 
қамтамасыз етуді алмастыру жəне  өнеркəсіптік 
меншік нысандарына қорғау құжаттарымен 
жұмысты, аталған құжаттармен іс жүргізуді 
автоматтандыру жəне оңтайландыру жəне 
Институт қызметтерінің арасында электрон-
дық құжат айналымын ұйымдастыруға жəне 
институт қызметтерінің барлық функционал-
дық талаптарын орындауға арналған. 

  Автоматтандырылған ақпараттық 
жүйенің енгізілуі  өтінімдердің олардың барлық 
кезеңдерінде  сапалы өңделуін қамтамасыз 
ету, уақытты мүмкіндігінше өте аз жұмсап, 
жаңа ақпараттық технологияларды пайдала-
на толықтай  іздестіру жұмыстарын жүргізу 
жəне  өтінім берушілердің қажеттіліктерін  
мейлінше қысқа мерзімде қанағаттандыруды  
қамтамасыз етудің жаңа бір  кезеңі болды.   

«ҰЗМИ» ААЖ техникалық жəне 
бағдарламалық деңгейде қағаз түріндегі құжат 
айналымын төмендетуге жəне іс жүргізуді 
жеңілдетуге үндейді;  атқарымдығы жағынан 
өнеркəсіптік меншік нысандары материал-
дарымен жұмыс үрдісіне қатысатын  барлық 
қызметтерді қамтиды;  Қол жеткізілген 
қауіпсіздік саясаты  сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы  бағытталған жəне тұтынушылар  
істеген кез келген  əрекетті on-line режимінде  
бақылап отыруға  мүмкіндік береді.  

С целью автоматизации производствен-
ных процессов института, поддержки и разви-
тия баз данных института, обеспечения цен-
трализованного хранения данных и их вы-
грузки в различных форматах для дальнейше-
го конечного использования, с первого янва-
ря 2010 года Институтом, в том числе Филиа-
лом РГКП «НИИС» г. Алматы был полностью 
осуществлен переход  работы в новой авто-
матизированной информационной системой 
АИС «НИИС».

АИС «НИИС» предназначена для заме-
ны устаревшего программного обеспечения 
и полного перекрытия всех функциональных 
требований служб Института в плане авто-
матизации и упрощения работы с охранными 
документами на объекты промышленной соб-
ственности, делопроизводством по данным 
документам и организации электронного до-
кументооборота между службами Института.

Введение данной  Автоматизированной 
информационной системы стало одним из 
этапов по обеспечению качественной обра-
ботки заявок на всех стадиях их прохождения, 
проведения полноценного поиска с использо-
ванием современных информационных тех-
нологий при минимальных затратах времени 
и в более быстрых сроках удовлетворять по-
требности заявителей. 

АИС «НИИС» призвана на техническом 
и программном уровнях обеспечить сниже-
ние бумажного документооборота и упро-
щение делопроизводства; охватывает своей 
функциональностью все службы, участвую-
щие в процессе работы с материалами объек-
тов промышленной собственности; реализо-
ванная политика безопасности направлена на 
антикоррупционные действия и позволяет от-
слеживать в режиме on-line любые действия, 
совершенные пользователем;

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕНІ ЖƏНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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ҚР ƏМ Зияткерлік меншік құқығы 
комитеті мен ҚР  Экономикалық  қылмыс 
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
агенттігінің 24.07.2009 ж. №109  Бірлескен  
бұйрығын  орындау аясында  тіркелген 
өнеркəсіптік  меншік нысандары бойын-
ша ай сайын  диск   түрінде ақпараттар 
ұсынылады, осы мақсатта  «ҰЗМИ» ААЖ  
аталған  ақпараттарды  алу үшін  жеке модуль  
əзірленді.  

Əділет министрлігі мен  Қаржы 
министрлігінің өзара  қарым- қатынасы аясын-
да 2010 жылғы 10 ақпандағы №47 бірлескен 
бұйрығымен «Қазақстан Республикасының  
кеден органдары мен  өкілетті мемлекеттік  
органдары арасында зияткерлік меншік 
құқықтарын қорғау саласында өзара əрекет 
жəне ақпараттармен алмасу ережесі» бекітілді. 

«ҰЗМИ» РМҚК ақпараттық жүйесі 
шеңберінде 2 веб-сайт қолданылады: 
Қазақстан Республикасы «Əділет министрлігі 
Зияткерлік меншік құқығы комитетінің сайты 
(www.intellkaz.kz) жəне «ҰЗМИ» РМҚК сай-
ты (www.kazpatent.kz). 

 Институттың www.kazpаtent.kz web - сай-
ты арқылы «ҰЗМИ» РМҚК есеп шотына 2008 
жылы жетілдірілген электронды төлемдердің 
жүйесі жұмыс істейді. 

«Электрондық төлемдер» бөлімінде   
банкте есеп шоты бар сайт кірушісі өтінім 
беру,  іздеу жүргізу,  қорғау құжаттарын 
күшінде ұстау жəне т.б. «ҰЗМИ» РМҚК  
қызметтері үшін  төлем жүргізе алады.  2010 
жылы аталған жүйені 3 төлемші   қолданған. 

2010 жылы Еуразиялық патенттік ве-
домствомен бірге  ұйымдастыру шаралары  
жүргізілді жəне қазіргі уақытта «Өнеркəсіптік 
меншік. Ресми бюллетень»  басылымының 
электрондық версиясын  шығару бойынша  
ақпараттық технологияларды  енгізу бойын-
ша  жұмыстар жүргізілуде. Өңделінген техно-
логияның  негізгі мақсаты  бұдан былай 
бюллетеннің қағаз түрінде шығуын азайту, 
болашақта қағаз түрінде шығуын мүлде 
тоқтатуға мүмкіндік беретін бюллетені бар 
оптикалық дисктің шығуын  қамтамасыз ету 
болып табылады. 

2007 жылы ҚР Əділет министрлігі 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы 

В рамках исполнения Совместного при-
каза № 109 от 24.07.2009г. Комитета по пра-
вам интеллектуальной собственности МЮ РК 
и Агентства РК по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью ежемесячно 
предоставляется информация по зарегистри-
рованным объектам промышленной собствен-
ности на диске, для чего был разработан от-
дельный модуль по выгрузке данной инфор-
мации из АИС «НИИС».

В рамках взаимодействия Министерства 
юстиции и Министерства финансов совмест-
ным приказом №47 от 10 февраля 2010 года 
утверждены «Правила взаимодействия и об-
мена информацией между таможенными ор-
ганами и уполномоченным государствен-
ным органом Республики Казахстан в обла-
сти охраны прав интеллектуальной собствен-
ности».

В рамках информационной системы 
РГКП «НИИС» поддерживаются 2 вебсайта: 
сайт Комитета по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан (www.intellkaz.kz) и сайт 
РГКП «НИИС» (www.kazpatent.kz).

Функционирует разработанная в 2008 г. 
система электронных платежей через web-
сайт института www.kazpatent.kz на расчет-
ный счет РГКП «НИИС. В разделе «Электрон-
ные платежи» любой посетитель сайта, име-
ющий счет в банке, может произвести оплату 
за услуги РГКП «НИИС» - за подачу заявки, 
за проведение поиска, за поддержание в силе 
охранных документов и т.д. 

В 2010 году совместно с Евразийским па-
тентным ведомством проведены организаци-
онные мероприятия и в настоящее время ве-
дутся работы по внедрению информацион-
ной технологии по выпуску электронной вер-
сии издания «Промышленная собственность. 
Официальный бюллетень». Основной задачей 
разрабатываемой технологии является обе-
спечение выпуска оптического диска, содер-
жащего бюллетень, что в дальнейшем позво-
лит сократить, а в перспективе – полностью 
отказаться от выпуска бюллетеня на бумаж-
ном носителе. Внедрение данной технологии 
позволит разместить на web-сайте институ-
та www.kazpatent.kz новый раздел «Промыш-
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(ДЗМҰ), Еуропалық патенттік ведомство 
(ЕПВ),  Ұлыбритания, Германия, АҚШ, 
Франция, Ресей, Швейцария жəне Жапония  
өнертабыстары туралы  библиографиялық 
реферативті жəне графикалық  ақпараттары 
бар  1996 - 2007 жылдардағы «Əлем елдерінің 
өнертабыстары» мəліметтер қорын сатып 
алды. 

2010 жылы 2008 - 2010 жылдардағы 
«Əлем елдерінің өнертабыстары» мəліметтер 
қоры  сатып алынды.

Қолданыстағы ақпараттық- ізденіс  жүйесі  
əр түрлі реквизиттар бойынша (елдер, күндер, 
жарияланымдар, патент иеленушілері, ХПК 
индекстары)  күрделілік əр түрлі деңгейінде  
іздеу жүргізуге  мүмкіндік береді.

«Əлем елдерінің өнертабыстары» қоры 
өзінің  орасан зор ақпараттық  қорларымен 
Қазақстанға тек өзінің ішкі нарығында 
ғана емес, Орталық - Азия  өңірінде  алыс 
шетел елдерінің патенттік ведомствола-
ры қызметтеріне сүйенбей - ақ патенттік 
қызметтер көрсетуге  мүмкіндік береді.

ленная собственность. Официальный бюлле-
тень». 

В 2007 г. Министерство юстиции РК 
приобрело базу данных «Изобретения стран 
мира» за 1996-2007 годы, содержащую библи-
ографическую реферативную и графическую 
информацию об изобретениях Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Европейского патентного ведомства 
(ЕПВ), Великобритании, Германии, США, 
Франции, России, Швейцарии и Японии. 

В 2010 г. приобретено обновление базы 
данных «Изобретения стран мира» за 2008-
2010 гг.

Действующая информационно-поисковая 
система позволяет проводить поиск любой 
степени сложности по различным реквизитам 
(странам, датам, публикациям, патентообла-
дателям, индексам МПК любой степени дроб-
ности).

База «Изобретения стран мира», с ее 
огромными информационными ресурсами по-
зволит Казахстану оказывать патентные услу-
ги не только на своем внутреннем рынке, но 
и в Центрально-Азиатском регионе, не при-
бегая к услугам патентных ведомств из стран 
дальнего зарубежья.

ӨНЕРКƏСІПТІК МЕНШІКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДА БІЛІМ АЛУ 
ЖƏНЕ БІЛІКТІЛІКТІ КӨТЕРУ

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

«ҰЗМИ» РМҚК негізгі қызметінің  
бірі кадрлар дайындау жəне мамандардың 
біліктіліктерін арттыру, «ҰЗМИ» РМҚК 4 
қызметкері Мəскеу қ. Ресей мемлекеттік 
зияткерлік меншік институтында бейінді 
оқуларын жалғастыруда, 4 қызметкер Киев қ. 
Украина зияткерлік меншік институтының 
Одесса Заң академиясында оқуларын 
жалғастыруда, 3 сарапшы ЕАПВ-дан, ДЗМҰ-
нан 3 сарапшы сынақ ісінен өтті.

2010 жылдың 8-24 ақпаны аралығында 

Одной из постоянных составляющих дея-
тельности РГКП «НИИС» является подготов-
ка кадров и повышение квалификации спе-
циалистов, так 4 сотрудника РГКП «НИИС» 
продолжают профильное обучение в Россий-
ском государственном институте интеллекту-
альной собственности в г. Москве, 4 сотруд-
ника в Украинском институте интеллектуаль-
ной собственности Одесской юридической 
академии в г. Киеве, 3 эксперта прошли ста-
жировку в ЕАПВ, 3 эксперта – в ВОИС.
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С 8 по 24 февраля 2010 года двумя сотруд-
никами РГКП «НИИС» было успешно завер-
шено обучение в Российском государствен-
ном институте интеллектуальной собственно-
сти в г.Москве по программе профессиональ-
ной переподготовки «Правовая охрана и за-
щита интеллектуальной собственности» с по-
лучением диплома, удостоверяющего право 
на ведение профессиональной деятельности.

«ҰЗМИ» РМҚК  екі қызметкері Мəскеу қ. Ре-
сей мемлекеттік зияткерлік меншік институ-
тын «Зияткерлік меншікті құқықтық қорғау» 
кəсіби қайта дайындау бағдарламасы бой-
ынша  оқуларын аяқтап,  кəсіби қызметтерін 
жүргізу  құқықтарын куəландыратын  диплом 
алды. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТІЛ ТУРАЛЫ 
ЗАҢНАМАНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЯЗЫКАХ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН

Тілдердің қолданылуының жəне олар-
ды дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламаны іске асыру 
шеңберінде мемлекеттік тілдің пайдаланылу 
аясын кеңейту жөніндегі жұмыстар одан əрі 
жалғастырылды. Бүгінгі күні барлық шығыс 
хаттар  орыс жəне қазақ тілдерінде  жіберіледі. 
Институт қызметкерлері арасында қазақ 
тілінің  деңгейін арттыру мақсатында «Тілдер 
күніне» орай 2010 жылдың 30 қыркүйегінде 
«Қазақстанның болашағы- қазақ тілінде» 
тақырыбында ашық сабақ өткізілді.

В рамках реализации Государственной 
программы функционирования и развития 
языков на 2001-2010 годы была продолже-
на работа по расширению сферы использова-
ния государственного языка. На сегодняшний 
день вся исходящая корреспонденция осу-
ществляется как на русском языке, так и на 
государственном языке. С целью повышения 
уровня знаний государственного языка среди 
сотрудников института 30 сентября 2010г. со-
стоялся открытый урок «Будущее Казахстана 
– в казахском языке», приуроченный к празд-
нованию «Дня языков». 

 «ҰЗМИ» РМҚК БАСЫЛЫМЫ.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДАНИЯ РГКП «НИИС»

Есепті 2010 жылы:
 ҚР «Өнеркəсіп меншігі – промышлен-

ная собственность» ресми бюллетенінің 12 
нөмірі; 

 Өнертабыстардың толық сипаттамала-
ры – 2063 дана, олардан:

- өнертабыстарға алдын ала патенттер  
сипаттамалары – 38 дана; 

- өнертабыстарға инновациялық патент-
тер  сипаттамалары – 1348 дана; 

- өнертабыстарға  патенттер  сипаттама-
лары – 482 дана;

В отчетном 2010 году подготовлены и из-
даны:

 12 номеров официального бюллетеня 
РК «Өнеркəсiп меншiгi – Промышленная соб-
ственность»;

 Полные описания к патентам – 2063 
шт., из которых:

- Описания к предварительным патентам 
на изобретения – 38 шт.;

- Описания к инновационным патентам 
на изобретения – 1348 шт.;

- Описания к патентам на изобретения – 
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- пайдалы модельдерге патенттер  си-
паттамалары – 116 дана;

- селекциялық жетістіктерге патенттер-
ге сипаттама- 79 дана;

 2009 жылға жылдық есеп  дайындалы-
нып, басып шығарылды.

Тоқсан сайынғы «Қазақстанның 
зияткерлік меншігі» ғылыми-практикалық 
журналының 4 нөмірі жасалып, басып 
шығарылды. 

Сонымен бірге 2010 жылғы ресми бюл-
летеньге жылдық көрсеткіш (алдын ала па-
тенттер мен патенттердің нөмірлік жəне 
жүйелік көрсеткіштері, авторлардың, өтінім 
берушілердің, патент иегерлерінің атаулық 
жəне фирмалық көрсеткіштері) жасалды;

482 шт.;
- Описания к патентам на полезные моде-

ли – 116 шт.;
- Описания к патентам на селекционные 

достижения – 79 шт.; 
 Годовой отчет за 2009 год.
Сформированы и изданы 4 номера еже-

квартального научно-практического журнала 
«Интеллектуальная собственность Казахста-
на».

Также формируется Годовой указатель 
к официальным бюллетеням за 2010 год (ну-
мерационные и систематические указатели 
предварительных патентов и патентов, имен-
ные и фирменные указатели авторов, заявите-
лей, патентообладателей).

«ҰЗМИ» РМҚК КАДРЛАР ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ РГКП «НИИС»

Есепті 2010 жылы институт 
құрылымында кейбір өзгерістер орын алды, 
2 бірлік қосылды: директордың бірінші орын-
басары жəне бас сарапшы- кеңесші. 

Осыған байланысты институттың  
өндірістік қызметінің негізін  сараптамалық 
жұмыс құрайтын «ҰЗМИ» РМҚК жұмысының 
басым бағыттарының  бірі квалификациялық 
іздеу жүргізу жəне химия, фармацевтикалық 
химия, биология, медицина, механика, 
ауылшаруашылығы, машина жасау, вете-
ринария, кен ісі, агрономия жəне зоотехни-
ка, физика салалары мамандары кадрларын 
іріктеу болып табылады. Институт сарапшы-
лары  келесі ғылым салаларының мамандары:  
химия – 5, биология – 2, медицина – 2, фар-
мацевтика – 1, физика – 2, механика, маши-
на жасау – 5, кен ісі – 1, ветеринария – 1, мал 
шаруашылығы – 1, агрономия – 2.

 2010 жылдың 20 қарашасында са-
лауатты өмір салтын насихаттау жəне  
қызметкерлердің бірлескен рухын көтеру 
мақсаттарында қызметтер арасында  
Қазақстан Республикасының Тəуелсіздік күні 
мейрамына орай волейбол мен кіші футболдан 
жарыс өтті. 2010 жылдың  15 желтоқсанында 

В отчетном 2010 году в структуре управ-
ления институтом произошли некоторые из-
менения, были введены 2 единицы: первого 
заместителя директора и главного эксперта-
советника. 

В связи с тем, что основу производствен-
ной деятельности института составляет экс-
пертная работа, одним из приоритетных на-
правлений в работе РГКП «НИИС» является 
квалифицированный поиск и подбор кадров,  
со специализацией областей: химия, фарма-
цевтическая химия, биология, медицина, ме-
ханика, сельское хозяйство, машиностроение, 
ветеринария, горное дело, агрономия и зоо-
техника, физика. Эксперты института имеют 
специализацию по следующим областям нау-
ки: Химия – 5, Биология – 2, Медицина – 2, 
Фармацевтика – 1, Физика – 2, Механика, ма-
шиностроение – 5, Горное дело – 1, Ветерина-
рия – 1, Животноводство – 1, Агрономия – 2.

20 ноября 2010 года, в интересах пропа-
ганды здорового образа жизни и повышения 
корпоративного духа сотрудников, ко Дню 
Независимости РК состоялись соревнования 
по волейболу и мини-футболу среди сотруд-
ников служб. Награждение команд победите-
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жеңімпаз командалар мен  турнирдің үздік 
ойыншылары марапатталды.   

Кəсіпорынның толықтай  жұмыс істеуінің  
маңызды құрамдас бөлігінің бірі  ретінде 
сарапшылардың өздігінен білім алулары-
на қажетті «ҰЗМИ» РМҚК қызметкерлерін 
ақпарат көздерімен қамтамасыз ету болып та-
былады. 2010 жылы «ҰЗМИ» РМҚК кітапхана 
қоры   зияткерлік меншік саласындағы  167 
дана арнайы əдебиеттермен толықтырылды.

«ҰЗМИ» РМҚК қызметкерлерінің 
сандық жəне сапалық құрамы 38- кестеде 
берілген.

лей и лучших игроков турнира состоялось 15 
декабря 2010 года.

Одной из важных составляющих пол-
ноценного функционирования предприя-
тия является обеспечение сотрудников РГКП 
«НИИС» информационными источниками, 
которые необходимы  в самообразовании экс-
пертов. В 2010 году библиотечный фонд РГКП 
«НИИС» был пополнен на 167 единиц специ-
ализированной литературы в сфере интеллек-
туальной собственности. 

Сведения о количественном и качествен-
ном составе сотрудников РГКП «НИИС» 
представлены в Таблице 38.

38- кесте
2010 жылғы «ҰЗМИ» РМҚК қызметкерлерінің сандық жəне сапалық құрамы

Көрсеткіші Саны

Адам %

Барлық қызметкерлер 170 100

Қызметкерлер білімі:

Ғылым кандидаттары 11 6,5

Жоғары 151 88,8

Орта техникалық жəне орта арнаулы 7 4,1

Орта 1 0,6

Зияткерлік меншік саласында бейінді 
білімі бар 6 3,5

Жоғары оқу орындарында оқып 
жүргендер 26 15,3

Жоғары патенттік білім алуды аяқтап 
жатқандар 7 4,1

Еуразиялық Патенттік 
Ведомствосының сертификаты бар 8 4,7

ДЗМҰ ДА-ның қашықтықтан оқыту 
курстарын аяқтап, куəліктер алған 10 5,9

«ҰЗМИ» РМҚК Оқу орталығында 
курстарды аяқтап, сертификаттарды 
алған 

52 30,6
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Қызметшілердің жұмыс өтілі:

Бір жылға дейін 13 7,6

Бес жылға дейін 74 43,5

10 жылға дейін 35 20,6

10 жылдан астам 48 28,2

Таблица 38
Количественный и качественный состав сотрудников РГКП «НИИС» в 2010 году

Показатель Количество

Человек %
Служащие, всего 170 100

Образование служащих:
Кандидаты наук 11 6,5

Высшее 151 88,8

Среднетехническое и среднее
специальное 7 4,1

Среднее 1 0,6

Имеют профильное образование 
в области интеллектуальной 
собственности

6 3,5

Обучаются в высших учебных 
заведениях 26 15,3

Заканчивают высшее патентное 
образование 7 4,1

Имеют сертификаты Евразийского 
Патентного Ведомства 8 4,7

Окончили курсы дистанционного 
обучения ВА ВОИС, получили 
свидетельства

10 5,9

Окончили курсы в Учебном 
центре РГКП «НИИС», получили 
сертификаты

52 30,6

Стаж работы служащих:
До одного года 13 7,6

До пяти лет 74 43,5

До 10 лет 35 20,6

Свыше 10 лет 48 28,2
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№ 5614-Ж тіркеу куəлігін Қазақстан Республикасы
Мəдениет, ақпарат жəне спорт министрлігі 
Ақпарат жəне мұрағат комитеті берген

Свидетельство № 5614-Ж
выдано Комитетом информации и архивов 

Министерства культуры, информации и спорта 
Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
Зияткерлік меншік құқығы комитеті

«Ұлттық зияткерлік меншік институты» 
Республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорны
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