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В отчетном году РГП «На-
циональный институт интеллек-
туальной собственности» Ми-
нистерства юстиции Республи-
ки Казахстан продолжил свою 
деятельность по обеспечению 
правовой охраны объектов ин-
теллектуальной собственности: 
обеспечение приема заявок, в 
т.ч. поданных в электронном 
виде, на изобретения, полез-
ные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, наи-
менования мест происхождения 
товаров, проведение экспер-
тизы, выдачу соответствующих 
охранных документов, а также 
публикацию официальной ин-
формации и выполнение других 
работ, предусмотренных Уста-
вом РГП «НИИС». 

Годовой отчет содержит об-
зор мероприятий в сфере ин-
теллектуальной собственности, 
проводимых Министерством 
юстиции и РГП «НИИС» в 2015 
году, а также информацию об 
осуществлении функций по 
предоставлению государствен-
ных услуг в сфере правовой 
охраны объектов промышлен-
ной собственности и средств 
индивидуализации, о работе по 
совершенствованию правовой 
базы охраны объектов промыш-

Қазақстан Республика-
сы Әділет министрлігінің 
«Ұлттық зияткерлік меншік ин-
ституты» РМК есеп беру 
жылы ішінде зияткерлік 
меншік объектілерін құқықтық 
қорғауды қамтамасыз ету, 
соның ішінде өнертабыстарға, 
пайдалы модельдерге, 
өнеркәсіптік үлгілерге, тау-
ар таңбаларына, тауарлар 
шығарылатын жерлердің атау
ларына өтінімдерді, соның 
ішінде электрондық түрде 
берілген өтінімдерді қабылдау, 
сараптама жүргізу, тиісті қорғау 
құжаттарын беру, сонымен 
қатар ресми мәлімет жариялау 
және «ҰЗМИ» РМК Жарғысымен 
қарастырылған басқа 
жұмыстарды атқару жөнінде 
өзінің қызметін жалғастырды.

Жылдық есеп 2015 жылы 
елімізде жүргізілген зияткерлік 
меншік саласындағы іс
шаралардың шолуын, соны-
мен қатар өнеркәсіптік меншік 
объектілерін және даралан-
дыру құралдарын құқықтық 
қорғау саласында мемлекеттік 
қызметтерді көрсету жөніндегі 
жұмысын жүзеге асыру ту-
ралы, өнеркәсіптік меншік 
объектілерін қорғау ба-
засын жетілдіру жөніндегі 
жұмыс туралы, халықаралық 

КіріспЕ сөз

ВступИтЕЛьнОЕ сЛОВО

PREFACE

In reporting year «National 
Institute of Intellectual Property» 
(«NIIP») Republican State 
Enterprise (RSE) of the Ministry 
of Justice of the Republic 
of Kazakhstan continued to 
perform its activities on legal 
protection of intellectual property 
objects: ensure the receipt 
of applications for inventions, 
utility models, industrial designs, 
trademarks, appellations of origin, 
including the applications filed 
electronically; accomplishment 
of the examination; granting 
titles of protection; publication 
of the official information and 
performance of other work 
provided by the Charter of «NIIP» 
RSE.

The annual report contains 
an overview of the events in 
the field of intellectual property 
held by the Ministry of Justice of 
the Republic of Kazakhstan and 
«National Institute of Intellectual 
Property» RSE in 2015, 
either the information on the 
implementation of its functions 
on providing public services in 
the field of legal protection of 
industrial property and means of 
individualization, on the work of 
improving the legal database of 
the objects of industrial property, 
on international cooperation.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Ұлттық зияткерлік 
меншік институтының директоры,

Сырым Бекенов

Директор Национального Института интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции Республики Казахстан,

Сырым Бекенов

Syrym Bekenov,
Director of the «National Institute of Intellectual Property»  
of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan
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ленной собственности, междуна-
родном сотрудничестве.

В целях усовершенствования 
законодательства Казахстана в 
сфере интеллектуальной соб-
ственности 7 апреля 2015 года 
был принят Закон Республики 
Казахстан от № 300V ЗРК «О 
внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан 
по вопросам правового регули-
рования сферы интеллектуаль-
ной собственности», который ис-
ключил инновационный патент 
из перечня инструментов охра-
ны прав на объекты промышлен-
ной собственности, а также вы-
дачу свидетельства на товарный 
знак на бумажных носителях, в 
связи с переходом на автомати-
зированную систему получения 
подтверждения охраны товарно-
го знака путем выдачи выписок 
из государственного реестра.

Также в 2015 году были пе-
ресмотрены цены на работы и 
услуги в части товарных зна-
ков, которые утверждены при-
казом Министра юстиции №294 
«О внесении изменения в при-
каз Министра юстиции Респу-
блики Казахстан от 18 декабря 
2014 года № 368 «Об утвержде-
нии цен на работы и услуги, ре-
ализуемые Республиканским го-
сударственным предприятием на 
праве хозяйственного ведения 
«Национальный институт интел-
лектуальной собственности» Ми-
нистерства юстиции Республики 
Казахстан». 

РГП «НИИС» совместно с Ми-
нистерством юстиции РК в тече-
ние прошедшего года проводило 
различные мероприятия респу-
бликанского и международно-
го уровня. Так, 24 апреля 2015 
года прошла церемония награж-
дения победителей республикан-
ского конкурса в области изо-
бретательства «Шапағат2015». 

При поддержке Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) в 2015 
году были проведены два семи-
нара: в мае в г.Алматы на тему 
«Патентноинформационные ре-

ынтымақтастық, кадрларды 
дайындау және қайта даярлау 
жөнінде ақпаратты қамтиды.

Зияткерлік меншік 
саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасын 
жетілдіру мақсатында 
«Зияткерлік меншік са-
ласын құқықтық реттеу 
мәселелері бойынша Қазақстан 
Республикасының кейбір заң 
актілеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 
ҚР 2015 жылғы 7 сәуірдегі № 
300V ҚРЗ Заңы қабылданды, 
осы заңмен өнеркәсіптік 
меншік объектілеріне 
құқықтарды қорғау тетіктері 
тізілімінен инновациялық па-
тент алып тасталды, сондай
ақ мемлекеттік тізілімнен 
көшірмелер беру жолымен та-
уар таңбасының қорғалуын 
растаудың автоматтандырылған 
жүйесіне көшуге байланысты та-
уар таңбаларына қағаз түріндегі 
куәлік жойылды. 

Сонымен қатар, 2015 жылы 
«Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің «Ұлттық 
зияткерлік меншік институ-
ты» ШЖҚ РМК іске асыратын 
жұмыстар мен қызметтердің 
бағаларын бекіту тура-
лы» Әділет министрінің 2014 
жылғы 18 желтоқсандағы №368 
бұйрығына өзгерістер енгізу ту-
ралы» Әділет министрінің №294 
бұйрығымен бекітілген жұмыстар 
мен қызметтердің бағалары та-
уар таңбасы бөлігінде қайта 
қаралды. 

«ҰЗМИ» РМК ҚР Әділет 
министрлігімен бірлесе оты-
рып, өткен жылы республикалық 
және халықаралық деңгейде 
әртүрлі ісшаралар өткізді. Мы-
салы, 2015 жылғы 24 сәуірде 
«Шапағат2015» өнертапқыштық 
саласындағы жетістіктердің 
республикалық конкурсының 
жеңімпаздарын марапаттау 
рәсімі өтті. 

2015 жылы мамыр айында 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымының (ДЗМҰ) қолдауымен 
«Патенттікақпараттық ресур-
стар. Ұлттық ведомстволардың 

With a view of improving 
the legislation of Kazakhstan 
in the sphere of intellectual 
property the Law of 
Kazakhstan №300V ЗРК of 
7 April 2015 “On amending 
and supplementing to certain 
legislative acts of the Republic 
of Kazakhstan on the issues 
of legal regulations of the 
sphere of IP”, which excluded 
the innovative patent from the 
list of objects of industrial 
property of protection was 
adopted. Due to phasing out 
to the automated system of 
receipting the confirmation on 
trademark protection through 
granting the excerpt from 
State register by the request 
of applicant, the granting of 
the certificate for trademark 
on paper was excluded either.

Also in 2015 the fees 
concerning the trademarks, 
for the service and work 
were revised. They were 
approved by the order №294 
of the Ministry of Justice 
“On amending the Order 
№368 of the Ministry of 
Justice of the Republic of 
Kazakhstan” of 18 December 
2014 “On approval of the 
fees of the services and work 
realized by «National Institute 
of Intellectual Property» 
Republican state enterprise 
by the right of economic 
management of the Ministry 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan”.

Throughout the last year 
“NIIP” RSE in collaboration 
with the Ministry of Justice 
of the Republic of Kazakhstan 
hold several events at 
republican and international 
levels. For instance, on 24 
April 2015 the awarding 
ceremony of the Republican 
contest of achievements in 
the field of inventiveness 
“Shapagat  2015” took 
place. 

With the support of the 
World Intellectual Property 
Organization (WIPO) three 
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сурсы. Доступ национальных ве-
домств к поисковым базам. Об-
мен опытом по созданию цен-
тров патентнотехнической ин-
формации», «Развитие регио-
нальной сети центров поддерж-
ки технологий и инноваций в 
Центральной Азии» и в ноябре 
 по вопросам Договора о па-
тентной кооперации РСТ. 

Руководство и эксперты РГП 
«НИИС» участвовали в работе 
Генеральной Ассамблеи ВОИС, 
различных Комитетов при 
ВОИС, международных меро-
приятиях, проводимых зарубеж-
ными патентными ведомствами. 

Для экспертов РГП «НИИС» 
состоялись тренинги с участи-
ем сотрудников Национального 
института промышленной соб-
ственности Франции, Японско-
го патентного ведомства. Ино-
странные коллеги поделились 
опытом в области экспертизы 
промышленных образцов, гео-
графических указаний и изобре-
тений. 

В отчетном году РГП «НИИС» 
были подписаны Меморандум о 
сотрудничестве и взаимопони-
мании с Национальным инсти-
тутом промышленной собствен-
ности Франции, а также Про-
грамма сотрудничества в обла-
сти автоматизации и информа-
тизации с Евразийским патент-
ным ведомством.

Надеюсь, что информация, 
представленная в отчете, ока-
жется для Вас интересной и 
будет способствовать лучшему 
пониманию текущей ситуации в 
патентной системе Казахстана.

seminars were hold in 2015: 
on May in Almaty on “Patent
information resources. Access 
to technology for innovation 
– search strategies and 
techniques”. “Meeting on 
developing a regional central 
Asian Network of technology 
and innovation support 
centers” and on November in 
Astana the seminar on “PCT 
issues”.

Direction and experts of 
“NIIP” RSE participated in the 
55th session General Assembly 
of WIPO, in sessions of certain 
Committees of WIPO, in 
international events organized 
by the patent offices.

For the experts of “NIIP” 
RSE the trainings with the 
experts from “National Institute 
of Industrial Property of France 
and Japan Patent office took 
place. Foreign colleagues 
shared their experience on 
the issues of examination 
of industrial designs, 
geographical indications and 
inventions.

In reporting year the 
Memorandum on cooperation 
and understanding with 
National Institute of industrial 
property of France and 
Cooperation program in the 
sphere of automation and 
informatization with Eurasian 
Patent office were signed. 

I’m expressing hope that 
the mentioned information will 
be interesting for you and be 
useful for understanding of the 
patent system of Kazakhstan.

іздеу базаларына қол жеткізуі. 
Патенттіктехникалық ақпарат 
орталықтарын құру жөніндегі 
тәжірибе», «Орталық Азияда 
технологиялар мен инновация-
ларды қолдау орталықтарының 
аумақтық желісін дамы-
ту» тақырыптарына Алматы 
қаласында ұлттық және аумақтық 
семинарлар және қараша айын-
да Патенттік кооперация туралы 
шарт (РСТ) мәселелері бойынша 
семинар өтті. 

«ҰЗМИ» РМК басшылығы 
мен сарапшылар ДЗМҰ Бас 
Ассамблеясының, ДЗМҰ жанын
дағы әртүрлі Комитет тер дің, 
шетелдік патент тік ведомство-
лар өткізетін халық ара лық іс
шаралардың жұмысына қатысты.

«ҰЗМИ» РМК сарапшылары 
үшін Франция Ұлттық өнеркәсіптік 
меншік институтының, Жапо-
ния патенттік ведомствосының 
қызметкерлерінің қатысуымен 
тре нингтер өтті, шетелдік әріп
тес тер өнеркәсіптік үлгілерге, та-
уар таңбаларына, өнер табыс тар
ға сараптама жасау саласында 
тәжірибе алмасты.

Есепті жылы «ҰЗМИ» РМК 
Франция Ұлттық өнер кәсіп
тік меншік институтымен 
ынтымақтастық және өзара 
түсіністік туралы Меморан
дум ға, Еуразиялық патенттік 
ұйыммен Автоматандыру және 
ақпараттандыру саласындағы 
ынтымақтастық туралы бағ дар
ла маға қол қойды. 

Осы есеп Қазақстанның 
өнеркәсіптік меншікті құқықтық 
қорғау жүйесінің қазіргі 
жағдайына көз жеткізуге 
көмектеседі деп сенемін.
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1
«ҰлттЫҚ зиЯтКерліК МенШіК институтЫ» 
рМК ҚҰрЫлЫМЫ

струКтурА рГп «нАЦионАльнЫЙ институт 
интеллеКтуАльноЙ соБстВенности»

STRUCTURE OF THE «NATIONAL INSTITUTE  
OF INTELLECTUAL PROPERTY» RSE

С.Бекенов

К.Батаева М.БерекетовН.Абулкаиров

А.Тринколенко
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Мемлекеттік сатып алулар, талап-арыз жұмысы 
және материалдық - техникалық қамтамасыз 

ету басқармасы 9 адам
управление государственных закупок, 

претензионно-исковой работы и материально-
технического обеспечения 9 чел.

Division of public procurement, claim 
administration and material-technical support  

9 employees 

Хат-хабарлар, өтініш иелері және мұрағат 
жұмысы бойынша басқармасы 8 адам

управление по работе с корреспонденцией, 
заявителями и архив 8 чел.

Division of work with correspondence, applicants 
and archive 8 employees 

Мемлекеттік тізілімдер және жариялану 
басқармасы 13 адам

управление государственных реестров и 
публикации 13 чел.

Division on public register and publications  
13 employees 

Аймақтар бойынша филиалдары:  
оңтүстiк - Шымкент қ. 2 адам;  

солтүстік - петропавл қ. 1 адам;  
батыс - Атырау қ. 3 адам;  

шығыс - өскемен қ. 1 адам.
Филиалы по регионам:  

южному - г.Шымкент, 2 чел.;  
северному - г.петропавловск, 1 чел.;  

западному - г.Атырау, 3 чел.;  
восточному - г.усть-Каменогорск, 1 чел.

Branches in regions:   
South region – Shymkent 2 empl.  

North region – Petropavlovsk 1 empl.  
West region – Atyrau 3 empl.  

East region – Ust –Kamenogorsk 1 empl.

Кадрлар жұмысы бойынша басқармасы 6 адам
управление по работе с кадрами 6 чел.
Human resources management division 

6 employees

Бухгалтерлік есеп және жоспарлау басқармасы 
11 адам

управление бухгалтерского учета и планирования 
11 чел.

Division of accountancy and planning 11 employees

 

«ҰЛттыҚ зИЯтКЕрЛіК мЕнШіК ИнстИтуты»  
рмК ҚҰрыЛымы

струКтура рГп «наЦИОнаЛьныЙ ИнстИтут 
ИнтЕЛЛЕКтуаЛьнОЙ сОБстВЕннОстИ»

STRUCTURE OF THE “NATIONAL INSTITUTE  
OF INTELLECTUAL PROPERTY” RSE

ДиреКтор
DIRECTOR

 

 

Директордың орынбасары
заместитель директора

Deputy Director

Директордың орынбасары
заместитель директора

Deputy Director

Директордың орынбасары
заместитель директора

Deputy Director

өнертабыстар, пайдалы модельдер және 
селекциялық жетістіктерді тіркеу және 

формалды сараптау басқармасы 9 адам
управление регистрации и формальной 

экспертизы изобретений, полезных моделей 
и селекционных достижений 9 чел.

Division on registration and formal examination 
of inventions, utility models and selection 

achievements 9 employees

өнертабыстар және пайдалы модельдерді 
сараптау басқармасы 20 адам 

управление экспертизы изобретений и 
полезных моделей 20 чел. 

Division on examination of inventions and utility 
models 20 employees 

 өнеркәсіптік үлгілерді сараптау басқармасы 
6 адам

управление экспертизы промышленных 
образцов 6 чел.

Division on examination of industrial designs  
6 employees

Ақпараттандыру және ақпараттық ресурстар 
басқармасы 6 адам

управление информатизации и 
информационных ресурсов 6 чел.

Division of informatization and informative 
resources 6 employees

Алматы қ. филиалы 34 адам
Филиал г. Алматы 34 чел.

Branch in Almaty 34 employees

тауар таңбалары және тауар шығарылған 
жерлердің атауларына өтінімдерді тіркеу және 

алдын-ала сараптау басқармасы 11 адам
управление регистрации и предварительной 

экспертизы заявок на товарные знаки и 
наименования мест происхождения товаров 

11 чел.
Division on registration and preliminary 

examination of applications for trademarks and 
appellations of origin 11 employees

тауар таңбалары және тауар шығарылған 
жерлердің атауларын сараптау басқармасы 

23 адам
управление экспертизы товарных знаков и 
наименований мест происхождения товаров 

23 чел.
Division on examination of trademarks and 

appellations of origin 23 employees 

тауар таңбаларына халықаралық өтінімдерді 
сараптау басқармасы 17 адам

управление экспертизы международных заявок 
на товарные знаки 17 чел.

Division on examination of international 
applications of trademarks 17 employees

Шарттарды сараптау және 
коммерцияландыруға көмек беру басқармасы 

6 адам
управление экспертизы договоров и 
содействия коммерциализации 6 чел.

Division on examination of agreements and 
commercialization assistance 6 employees

Құқық, халықаралық ынтымақтастық және БАҚ 
байланыс басқармасы 15 адам

управление права, международного 
сотрудничества и связям со сМи 15 чел.
Division on law, international cooperation and 

media 15 employees

ішкі аудит және мемлекеттік қызметтерді 
мониторинг жасау басқармасы 5 адам

управление внутреннего аудита и мониторинга 
государственных услуг 5 чел.

Division of the internal audit and monitoring of 
government services 5 employees

Бас сарапшы-кеңесші 1 адам
Главный эксперт – советник 1чел.
Chief expert –advisor - 1 employee
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Управление государственных реестров и публикации 

2
өнерКӘсіптіК МенШіК оБЪеКтілерін 
сАрАптАу ЖӘне тірКеу 

ЭКспертизА и реГистрАЦиЯ оБЪеКтоВ 
проМЫШленноЙ соБстВенности

EXAMINATION AND REGISTRATION  
OF INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS

М.Жалдыбаев 
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В отчетном 2015 году в 
РГП «НИИС» поступило 6619 
заявок. 

По данным Таблицы 1 сле-
дует, что основная доля посту-
пивших заявок приходится на 
товарные знаки – 4298 заявок, 
из которых 2357 поданы наци-
ональными заявителями, 1941 
– иностранными.

На изобретения всего по-
ступило 1503 заявки, из кото-
рых от национальных заявите-
лей поступило 1271, иностран-
ных – 232.

На промышленные образцы 
поступило 217 заявок, из ко-
торых 94 поступило от нацио-
нальных заявителей, 123 – от 
иностранных.

На полезные модели – 530 
заявок, 446 из которых пода-
ны национальными заявителя-
ми, 84 – иностранными.

На селекционные достиже-
ния – 70, из которых 63 заяв-
ки были поданы от националь-
ных заявителей, 7 – от ино-
странных.

На наименования мест про-
исхождения товара поступила 
1 заявка от национального за-
явителя. 

Количество выданных 
охранных документов состави-
ло – 11910, из них: на изобре-
тения национальным заявите-
лям – 1334, иностранным за-
явителям – 170; на полезные 
модели национальным заяви-
телям – 102, иностранным за-
явителям – 64, на селекцион-
ные достижения национальным 

2015 есеп беру жылы «ҰЗМИ» 
РМК барлығы 6619 өтінім келіп 
түсті. 

1 – кестедегі мәліметтерге 
сәйкес келіп түскен өтінімдердің 
негізгі бөлігі тауар таңбаларына 
келеді – 4298 өтінім, соның 
ішінде 2357 өтінім ұлттық өтінім 
берушілерден, 1941  шетелдік 
өтінім берушілерден келіп түскен.

Өнертабысқа барлығы 1503 
өтінім келіп түсті, олардың 1271 
ұлттық өтінім берушілерден, 232 
 шетелдік өтінім берушілерден 
келіп түскен.

Өнеркәсіптік үлгілерге  217 
өтінім келіп түскен, 94 өтінім 
ұлттық өтінім берушілерден, 123 
шетелдік өтінім берушілерден 
келіп түсті.

Пайдалы модельдерге 530 
өтінім келіп түсті, олардың 446 
ұлттық өтінім берушілерден, 84 
шетелдік өтінім берушілерден 
келіп түсті.

Селекциялық жетістіктерге  70 
өтінім келіп түсті, 63 ұлттық өтінім 
берушілерден, 7 шетелдік өтінім 
берушілерден келіп түсті.

Тауар шығарылған жерлердің 
атауларына ұлттық өтінім 
берушілерден 1 өтінім келіп түсті.

2015 жылы өнеркәсіптік 
меншік объектілеріне келіп 
түскен өтінімдердің саны – 
11910 құрайды, олардың ішінде: 
өнертабыстарға патенттерге 
ұлттық өтінім берушілерден – 1334, 
шетелдік өтінім берушілерден – 
170; пайдалы модельдер бойын-
ша ұлттық өтінім берушілерден – 
102; шетелдік өтінім берушілерден 
– 64; селекциялық жетістіктерге 

The “NIIP” RSE received 
6619 applications. According 
to the Table 1 the main 
share of applications 
received for trademarks the 
main share of applications 
received for trademarks  
4298 applications, of which 
2357 were filed by national 
applicants, 1941 – by foreign. 

There were 1503 
applications for inventions, 
of which 1271 were filed by 
national applicants, 232 – by 
foreign.

There were 217 
applications for industrial 
designs, of which 94 were 
filed by national applicants, 
123 – by foreign.

There were 530 
applications for utility models, 
of which 446 were filed by 
national applicants, 84 – by 
foreign.

There were 70 applications 
for selection achievements, 
of which 63 were filed by 
national applicants, 7 – by 
foreign.

There was 1 application 
for the appellation of origin, 
which was filed by national 
applicant.

The number of issued 
documents of title is 11910, 
of which: inventions of 
national applicants – 1334, 
foreign applicants – 170; 
utility models of national 
applicants – 102, foreign 
applicants – 64, selection 
achievements of national 

өнЕрКӘсіптіК мЕнШіК ОБЪЕКтіЛЕрін 
сараптау ЖӘнЕ тірКЕу 

ЭКспЕртИза И рЕГИстраЦИЯ ОБЪЕКтОВ 
прОмыШЛЕннОЙ сОБстВЕннОстИ

EXAMINATION AND REGISTRATION  
OF INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS
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заявителям – 88, иностранным 
заявителям – 10, на промыш-
ленные образцы национальным 
заявителям – 94, иностранным 
заявителям – 188, на товарные 
знаки национальным заявите-
лям – 2038, иностранным за-
явителям – 1876, международ-
ная регистрация товарных зна-
ков – 5945, на наименование 
места происхождения товара 
национальному заявителю – 1.

Общие сведения по выдан-
ным охранным документам на 
объекты промышленной соб-
ственности в 2014 году пред-
ставлены в Таблице 2.

ұлттық өтінім берушілерден  88; 
шетелдік өтінім берушілерден  
10, өнеркәсіптік үлгілері бойын-
ша ұлттық өтінім берушілерден – 
94, шетелдік өтінім берушілерден 
– 188; тауар таңбалары бойын-
ша ұлттық өтінім берушілерден – 
2038, шетелдік өтінім берушілерден 
– 1876, халықаралық тіркеу – 5945, 
тауар шығарылған жерлердің атау-
ларына ұлттық өтінім берушінен 1 
өтінім келіп түсті.

2015 жылы өнеркәсіптік меншік 
объектілеріне қорғау құжаттарын 
беруге «ҰЗМИ» РМК келіп 
түскен өтінімдер бойынша жалпы 
мәліметтер 2 кестеде көрсетілген.

applicants – 88, foreign 
applicants – 10, industrial 
designs of national applicants 
– 94, foreign applicants 
– 188, trademarks of 
national applicants – 2038, 
foreign applicants – 1876, 
international registration 
of trademarks – 5945, 
appellation of origin of 
national applicant – 1.

General information on 
issued documents of title for 
industrial property objects 
in 2015 are presented  
in Table 2.

1 кесте
Таблица 1

Table 1

2015 жылы өнеркәсіптік меншік объектілеріне қорғау құжаттарын беруге «ҰЗМИ» РМК-на 
келіп түскен өтінімдер бойынша мәліметтер

Сведения по поступившим в РГП «НИИС» заявкам на выдачу охранных документов на 
объекты промышленной собственности в 2015 г.

Information on received applications by “NIIP” RSE for issuance of the documents of title in 2015

өтінімдер бойынша мәліметтер  
(2015 ж.қаңтар-желтоқсан)

сведения по заявкам  
(январь-декабрь 2015 г.)
Information on applications  
(January – December 2015)

Келіп түскен өтінімдер саны 
Количество поступивших заявок
Number of received applications

Ұлттық өтінім берушілерінен 
от национальных заявителей

From national applicants

Шетел өтінім берушілерінен
от иностранных заявителей

From foreign applicants

Барлығы
Всего
Total

Өнертабыстар бойынша 
По изобретениям
Inventions

1271 232 1503

Пайдалы модельдер бойынша 
По полезным моделям
Utility models

446 84 530

Өнеркәсіптік үлгілер бойынша 
По промышленным образцам
Industrial designs

94 123 217

Тауар таңбалары бойынша 
По товарным знакам
Trademarks

2357 1941 4298

Тауар шығарылған жерлердің атаулары бойынша 
По наименованию места происхождения товара
Appellation of origin

1 - 1

Селекциялық жетістіктер бойынша
По селекционным достижениям
Selection achievements

жануарлар тұқымдары 
породы животных

animal breeds

1 - 1

өсімдіктер сорттары 
сорта растений
plant varieties

62 7 69
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2 кесте
Таблица 2

Table 2

2015 жылы «ҰЗМИ» РМК-на өнеркәсіптік меншік объектілеріне берілген қорғау құжаттары 
бойынша мәліметтер

Сведения по выданным охранным документам на объекты промышленной собственности  
РГП «НИИС» в 2015 г.

Information on issued documents of title for industrial property objects by “NIIP” RSE in 2015

өнеркәсіптік меншік нысандары 

объекты промышленной 
собственности

Objects of industrial property

Берілген қорғау 
құжаттарының 

(патенттердің) саны 
Количество выданных 
охранных документов 

(патентов)
Number of issued 
documents of title 

(patents)

Берілген қорғау 
құжаттарының 
(инновациялық 

патенттердің) саны 
Количество выданных 
охранных документов 

(инновационных патентов)
Number of issued 
documents of title 
(innovation patents)

Берілген қорғау 
құжаттарының 

(куәліктердің) саны 
Количество выданных 
охранных документов 

(свидетельств)
Number of issued 
documents of title 

(certificates)
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1 2 3 4 5 6 7 8

Өнертабысқа 
На изобретения
Inventions

250 158 1084 12 - -

1504
Барлығы 
Всего
Total

408 1096 -

Пайдалы модельдерге 
На полезные модели
Utility models

102 64 - - - -

166
Барлығы 
Всего
Total

166 - -

Өнеркәсіптік үлгілерге 
На промышленные образцы
Industrial designs

94 188 - - - -

282
Барлығы 
Всего
Total

282 - -

Селекциялық жетістіктерге 
На селекционные достижения
Selection achievements

88 10 - - - -

98
Барлығы 
Всего
Total

98 - -
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ӨНЕРКӘСІПТІК МЕНШІК ОБЪЕКТІЛЕРІН САРАПТАУ ЖӘНЕ ТІРКЕУ / ЭКСПЕРТИЗА И РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ / EXAMINATION AND REGISTRATION OF INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS

1 2 3 4 5 6 7 8

Тауар шығарылған жерлердің 
атауларына
На наименование места 
происхождения товара
Appellation of origin

- - - - 1 - 1

Барлығы 
Всего
Total

- - -

Тауар таңбаларына 
На товарные знаки
Trademarks

- - - - 2038 1876

9859
Тауар таңбаларын Халықаралық 
тіркеу Международная регистрация 
товарных знаков
International registration of trademarks

- - 5945

Өнеркәсіптік меншік нысандарына берілген қорғау құжаттарының жалпы саны 
Общее количество выданных охранных документов на объекты промышленной собственности
Total number of issued documents of title for industrial property objects

11910

3 кестеде өнеркәсіптік 
меншік нысандарына берілген, 
сонымен қатар 31.12.2015 ж. 
жағдайы бойынша қолданыстағы 
патенттер саны келтірілген. 

3 кесте
Таблица 3

Table 3

Өнеркәсіптік меншік объектілеріне 31. 12. 2015 ж. жағдайы бойынша қолданыстағы патенттер 
саны (соның ішінде инновациялық және алдын ала патенттер)

Количество действующих патентов (в т.ч. инновационных и предварительных) на объекты 
промышленной собственности по состоянию на 31. 12. 2015 год

Number of ex isting patents (including innovation and prov isional) of industrial property objects as 
at 31. 12. 2015

Қолданыстағы өнертабысқа қорғау құжаттарының саны
Количество действующих охранных документов на изобретение
Number of existing patents for inventions

3934

Қолданыстағы пайдалы модельдерге патенттердің саны
Количество действующих патентов на полезные модели
Number of existing patents for utility models

570

Қолданыстағы өнеркәсіптік үлгілерге қорғау құжаттарының саны
Количество действующих охранных документов на промышленные образцы
Number of existing patents for industrial designs

1004

Қолданыстағы селекциялық жетістіктерге патенттердің саны
Количество действующих патентов на селекционные достижения
Number of existing patents for selection achievements

313

В Таблице 3 представлено коли-
чество выданных, а также количе-
ство действующих по состоянию на 
31.12.2015 года патентов на объек-
ты промышленной собственности.

Table 3 shows the 
number of issued patents 
and existing patents 
to objects of industrial 
property as at 31.12.2015.
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ПАТЕНТТЕР (ӨНЕРТАБЫСТАР ЖӘНЕ ПАЙДАЛЫ МОДЕЛЬДЕР) / ПАТЕНТЫ (ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ) / PATENTS (INVENTIONS AND UTILITY MODELS)

Управление регистрации и формальной экспертизы изобретений, 
полезных моделей и селекционных достижений

3
пАтенттер (өнертАБЫстАр ЖӘне пАЙДАлЫ 
МоДельДер)

пАтентЫ (изоБретениЯ и полезнЫе 
МоДели)

PATENTS (INVENTIONS AND UTILITY MODELS)

Г.Ильясова 

К.Искакова

Управление экспертизы изобретений и полезных моделей 
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Сведения по поступившим 
заявкам на изобретения, а так-
же распределение поданных 
заявок между национальными 
и иностранными заявителями 
представлены в Таблице 4. 

Өнертабыстарға келіп түскен 
өтінімдер бойынша мәлімет, со-
нымен қатар ұлттық және ше-
тел өтінім берушілер арасында 
берілген өтінімдердің үлестірімі 
4 кестеде көрсетілген.

Information on received 
applications for inventions, as 
well as the distribution of filed 
applications between national and 
foreign applicants, is presented 
in Table 4.

4 кесте
Таблица 4

Table 4

Өнертабыстарға жылдар бойынша қорғау құжаттарын беруге өтінімдер беру

Подача заявок на выдачу охранных документов на изобретения по годам

Information on filed applications for the issuance of documents of title for inventions by year

Өтінімдер
Заявки

Applications
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19922015

«ҰЗМИ» РМКна берілді
Подано в РГП «НИИС»
Filed in the “NIIP” RSE

1674 1705 1850 1600 1503 2036 2012 1503 41511

Соның ішінде: / Из них: / Wherein:

Ұлттық өтінім берушілерден 
Национальными заявителями
By national applicants

1474 1513 1691 1415 1373 1824 1740 1271 35686

Шетел өтінім берушілерден 
Иностранными заявителями
By foreign applicants

200 192 159 185 130 212 272 232 5825
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«ҰЗМИ» РМКна берілді  
Подано в РГП «НИИС»  
Filed in the «NIIP» RSE

Ұлттық өтінім берушілерден 
Национальными заявителями  
By national applicants

Шетел өтінім берушілерден 
Иностранными заявителями  
By foreign applicants

патЕнттЕр (өнЕртаБыстар ЖӘнЕ паЙДаЛы 
мОДЕЛьДЕр)

патЕнты (ИзОБрЕтЕнИЯ И пОЛЕзныЕ мОДЕЛИ)

PATENTS (INVENTIONS AND UTILITY MODELS)

В Таблице 5 приведено об-
щее число национальных зая-
вок на выдачу охранных доку-
ментов на изобретения, посту-
пивших в экспертное управле-
ние для прохождения формаль-
ной экспертизы. В 2015 году 
данные составили 635, из них 

5 Кестеде 2015 жылы фор-
малды сараптама кезеңінен өту 
үшін сараптамалық басқармаға 
өнертабысқа қорғау құжаттарын бе-
руге келіп түскен ұлттық өтінімдердің 
жалпы саны көрсетілген. 2015 жылы 
635 өтінім келіп түсті, оның ішінде 
ұлттық жеке тұлғалардан келіп түскен 

Table 5 shows the 
total number of national 
applications for the 
issuance of documents of 
title for invention, which 
were applied to the division 
for preliminary examination. 
The number in 2015 was 
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ПАТЕНТТЕР (ӨНЕРТАБЫСТАР ЖӘНЕ ПАЙДАЛЫ МОДЕЛЬДЕР) / ПАТЕНТЫ (ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ) / PATENTS (INVENTIONS AND UTILITY MODELS)

5 кесте
Таблица 5

Table 5

Өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге 2015 жылы формалды сараптама жасау 
сатысына келіп түскен ұлттық өтінімдерді бөлу

Распределение национальных заявок на выдачу охранных документов на изобретения, 
поступивших на стадию формальной экспертизы за 2015 год

Distribution of national applications for the issuance of documents of title for inventions, which 
were received to a preliminary examination stage

2015 жылға ұлттық өтінімдер 
Национальные заявки за 2015 год
National applications in 2015

Жеке тұлғалар 
Физические лица

Individuals

Заңды тұлғалар
Юридические лица

Legal entities

Барлығы 
Всего
Total

241 394 635

В Таблице 6 приведено рас-
пределение заявок, поданных 
иностранными заявителями на 
выдачу охранных документов на 
изобретения, поступивших в экс-
пертную службу для прохождения 
формальной экспертизы. 

Всего на стадию формальной 
экспертизы иностранными заяви-
телями подано 245 заявок на вы-
дачу охранных документов на изо-
бретения, из них из стран даль-
него зарубежья подано 233 заяв-
ки, из стран ближнего зарубежья 
– 12 заявок. Преобладающее ко-
личество заявок – 206, подано в 
соответствии с Договором о па-
тентной кооперации (РСТ).

6 Кестеде формалды сарапта-
мадан өткізу үшін сараптамалық 
қызметке шетелдік өтінім беру
шілерден өнертабыстарға қор ғау 
құжаттарын беруге келіп түскен 
өтінімдер туралы мәліметтер 
көрсетілген. 

Формалды сараптама сатысы-
на шетелдік өтінім берушілерден 
барлығы 245 өтінім өнертабысқа 
қорғау құжаттарын беруге келіп 
түсті, оның ішінде 233  алыс 
шетелдік мемлекеттерден келіп 
түсті, таяу шетелдік мемлекеттерден 
12 өтінім келіп түсті. Өтінімдердің 
көп бөлігі – 206 Патенттік коопе-
рация туралы келісімшартқа (РСТ) 
сәйкес келіп түсті.

Table 6 shows the 
distribution of applications 
filed by foreign applicants 
for the issuance of 
documents of title for 
inventions received to the 
division for preliminary 
examination. 

Total number of such 
applications is 245, of 
which 233 were filed by 
applicants from the far 
abroad countries, 12 – from 
the near abroad countries. 
206 applications were filed 
in accordance with the 
Patent Cooperation Treaty 
(РСТ).

6 кесте
Таблица 6

Table 6

Өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге формалды сараптама сатысына келіп түскен 
шетелдік өтінімдерді бөлу

Распределение иностранных заявок на выдачу охранных документов на изобретения, 
поступивших на стадию формальной экспертизы

Distribution of foreign applications for the issuance of documents of title entered to a preliminary 
examination stage

Шетелдік өтінімдер
Иностранные заявки
Foreign applications

2015
Барлығы  
Всего
Total

Жақын шетелдер 
Ближнее 
зарубежье
Near abroad

Алыс шетелдер 
Дальнее 

зарубежье
Far abroad

Конвенциялық басымдық сұратумен берілгендері 
Поданные с испрашиванием конвенционного приоритета
Filed with purchase of convention priority

4 17 21

өтінімдер саны – 241, заңды тұлға 
болып табылатын ұлттық өтінім 
берушілерден – 394 өтінім келіп 
түсті.

поданы национальными физи-
ческими лицами – 241 заявка, 
юридическими лицами – 394.

635, of which 241 applications 
were filed by national individual, 
394 – by national legal entities.
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Конвенциялық басымдық сұратпай берілгендері 
Поданные без испрашивания конвенционного приоритета
Filed without purchase of convention priority 

6 12 18

РСТ процедурасы бойынша ұлттық фазаға кіргендері 
Вступившие в национальную фазу по процедуре РСТ
Entered into national phase under PCT procedure

2 204 206

Барлығы / Всего / Total 12 233 245

В Таблице 7 показано рас-
пределение по годам заявок на 
изобретения, в зависимости от 
особенностей процедуры их по-
дачи.

7 кесте
Таблица 7

Table 7

Өнертабысқа қорғау құжаттарын беруге РСТ процедурасы бойынша және Еуразия патенттік 
конвенциясына (ЕАПК) сәйкес берілген өтінімдерді жылдар бойынша бөлу

Распределение по годам заявок на выдачу охранных документов на изобретения, поданных 
по процедуре РСТ и в соответствии с Евразийской патентной конвенцией (ЕАПК)

Distribution of applications for the issuance of documents of title for inventions filed under the 
PCT and under the Eurasian Patent Convention (EAPC) by years

өтінімдер саны
Количество заявок

Number of applications
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Барлығы 2003-2015
Всего 2003-2015
Total 2003-2015

РСТ процедурасы бойынша берілгендер 
Поданные по процедуре РСТ
Filed under the PCT

4 21 17 22 19 18 23 24 196

ЕАПК процедурасы бойынша берілгендер 
Поданные по процедуре ЕАПК
Filed under the EAPC

22 29 15 46 57 56 74 56 434

7 Кестеде өтінімдерді беру 
рәсімінің ерекшеліктеріне бай-
ланысты өнертабыстарға 
өтінімдерді жылдар бойынша 
бөлу көрсетілген. 

Table 7 shows the distribution 
by years of applications for 
inventions, depending on the 
filing procedure features.

Распределение по регионам 
поступивших заявок на выдачу 
охранных документов на изо-
бретения представлено в Та-
блице 8.

Как и в предыдущие годы 
наибольшее количество заявок 
на выдачу охранных документов 
на изобретения поступило от за-
явителей г. Алматы – 530 (41,7%) 
и г. Астана – 169 (13,3%).

Распределение по регионам 
Республики Казахстан физиче-
ских и юридических лиц в со-
ставе национальных заявите-
лей, подавших заявки на вы-
дачу охранных документов на 
изобретения отражены в Та-
блице 8. Преобладающее коли-
чество заявок подано юридиче-
скими лицами  812, что со-
ставляет 63,9 % от общего ко-
личества заявок, поданных на-
циональными заявителями.

Өнертабыстарға қорғау 
құжаттарын беруге келіп түскен 
өтінімдерді өңірлер бойынша 
бөлу 8 Кестеде көрсетілген. 

Алдыңғы жылдардағыдай 
өнертабысқа қорғау құжаттарын 
беруге келіп түскен өтінімдердің 
басым бөлігі Алматы қ. 530 (41,7%) 
және Астана қ. 169 (13,3%) өтінім 
берушілерінен түскен.

8 Кестеде өнертабыстарына 
қорғау құжаттарын беру-
ге өтінім берген ұлттық өтінім 
берушілер құрамындағы жеке 
және заңды тұлғалар санының 
Қазақстан Республикасының 
өңір лері бойынша бөлінісін бей
не лейді. Өнертабыстарға қорғау 
құжаттарын беруге заңды тұл
ға лар дан өтінімдер саны 
айтарлықтай көп берілген  812, 
ол жалпы ұлттық өтінім беруші
лер берген өтінімдердің 63,9% 
құрайды. 

Regional distribution of 
applications for the issuance 
of documents of title for 
inventions is presented in 
Table 8.

As in previous years, the 
largest number of applications 
for issue of documents of title 
for inventions were received 
from applicants of Almaty – 
530 (41,7%) and of Astana – 
169 (13,3%).

Regional distribution in the 
Republic of Kazakhstan of 
individuals and legal entities, 
which applied for the issuance 
of documents of title for 
inventions, is illustrated in 
Table 8. The overwhelming 
number of applications filed 
by legal entities is 812, 
representing 63.9% of the 
total number of applications 
filed by national applicants.
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Распределение по стра-
нам, заявителями которых по-
даны заявки на изобретения, 
представлено в Таблице 9, из 
данных которой следует, что 
наибольшее количество зая-
вок подано заявителями США 
– 65 (28%), Швейцарии – 30 
(12,9 %) и Франции – 21 (9%). 

9 Кестеде өнертабыстарға 
қорғау құжаттарын беру-
ге шетелдік өтінім берушілер 
берген өтінімдердің бөлінісі 
берілген, осы мәліметтерден 
АҚШ 65 (28%), Швейцария 30 
(12,9%) және Франция – 21 (9%) 
мемлекеттерінің өтінім берушілері 
берген өтінімдер санының 
неғұрлым көп екенін көреміз. 

Distribution on countries, 
whose applicants filed 
applications for invention, 
is shown in Table 9, which 
indicates that the largest 
number of applications filed 
by applicants from the USA – 
65 (28 %), Switzerland – 30 
(12,9 %) and France – 21 (9%). 

8 кесте
Таблица 8

Table 8

Ұлттық өтінім берушілерден өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге жылдар бойы келіп 
түскен өтінімдерді өңірлер бойынша бөлу

Распределение по регионам поступивших от национальных заявителей заявок на выдачу 
охранных документов на изобретения по годам

Regional distribution of applications for the issuance documents of title for inventions filed by 
national applicants

өңір
регион
Region

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1992-2015

Алматы / Almaty 507 741 746 627 577 727 773 530 17263

Алматы обл.
Алматинская обл.
Almaty region

68 29 49 72 48 74 45 37 995

Астана / Astana 138 151 233 192 184 319 320 169 2670

Ақмола обл.
Акмолинская обл.
Akmola region

41 11 17 33 24 26 24 28 565

Ақтөбе обл.
Актюбинская обл.
Aktobe region

33 26 15 8 12 18 10 16 521

Атырау обл.
Атырауская обл.
Atyrau region

7 12 4 9 2 7 7 15 219

Шығыс Қазақстан обл.
ВосточноКазахстанская обл.
East Kazakhstan region

127 131 146 94 74 95 63 68 2763

Жамбыл обл.
Жамбылская обл.
Zhambyl region

84 76 79 51 93 82 54 40 1626

Батыс Қазақстан обл.
ЗападноКазахстанская обл. 
West Kazakhstan region

20 18 26 18 14 20 18 12 277

Қарағанды обл.
Карагандинская обл.
Karagandy region

109 122 135 115 133 136 171 91 3479

Қостанай обл.
Костанайская обл.
Kostanay region

59 27 33 18 35 50 26 28 699

Қызылорда обл.
Кызылординская обл.
Kyzylorda region

21 9 16 4 13 8 18 13 190

Маңғыстау обл.
Мангистауская обл.
Mangystau region

2 7 17 18 4 11 12 12 376
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өңір
регион
Region

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1992-2015

Павлодар обл.
Павлодарская обл.
Pavlodar region

108 48 58 47 38 69 68 97 1290

Солтүстік Қазақстан обл.
СевероКазахстанская обл.
North Kazakhstan region

22 24 16 25 20 22 24 12 400

Оңтүстік Қазақстан обл.
ЮжноКазахстанская обл.
South Kazakhstan region

128 81 101 100 102 160 107 103 2370

Барлығы / Всего / Total 1474 1513 1691 1431 1373 1824 1740 1271 35703

9 кесте 
Таблица 9

Table 9

2015 жылы өңірлер бойынша ұлттық өтінім берушілерден (заңды және жеке тұлғалардан) 
өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге келіп түскен өтінімдерді бөлу

Распределение поданных заявок на выдачу охранных документов на изобретения в 2015 
году национальными заявителями (юридическими и физическими лицами) по регионам

Regional distribution of applications for the issuance documents of title for inventions filed by 
national applicants (indiv iduals and legal entities) in 2015

өңір
регион
Region

заңды тұлғалардан түскен өтінімдер саны 
Количество заявок от юридических лиц
Number of applications from legal entities

Жеке тұлғалардан түскен өтінімдер саны 
Количество заявок от физических лиц
Number of applications from individuals

Барлығы
Всего 
Total

Алматы
Almaty

360 170 530

Алматы обл.
Алматинская обл.
Almaty region

21 16 37

Астана
Astana

108 61 169

Ақмола обл.
Акмолинская обл.
Akmola region

17 11 28

Ақтөбе обл.
Актюбинская обл.
Aktobe region

9 7 16

Атырау обл.
Атырауская обл.
Atyrau region

4 11 15

Шығыс Қазақстан обл.
ВосточноКазахстанская обл.
East Kazakhstan region

42 26 68

Жамбыл обл.
Жамбылская обл.
Zhambyl region

31 9 40

Батыс Қазақстан обл.
ЗападноКазахстанская обл.
West Kazakhstan region

9 3 12

Қарағанды обл.
Карагандинская обл.
Karagandy region

23 68 91

Қостанай обл.
Костанайская обл.
Kostanay region

11 17 28
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өңір
регион
Region

заңды тұлғалардан түскен өтінімдер саны 
Количество заявок от юридических лиц
Number of applications from legal entities

Жеке тұлғалардан түскен өтінімдер саны 
Количество заявок от физических лиц
Number of applications from individuals

Барлығы
Всего 
Total

Қызылорда обл.
Кызылординская обл.
Kyzylorda region

11 2 13

Маңғыстау обл.
Мангистауская обл.
Mangystau region

3 9 12

Павлодар обл.
Павлодарская обл.
Pavlodar region

78 19 97

Солтүстік Қазақстан обл.
СевероКазахстанская обл.
North Kazakhstan region

4 8 12

Оңтүстік Қазақстан обл.
ЮжноКазахстанская обл.
South Kazakhstan region

81 22 103

Барлығы / Всего / Total 812 459 1271

10 кесте
Таблица 10

Table 10

Жылдар бойынша шетел өтінім берушілерінен өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге 
өтінімдерді шыққан елдер бойынша бөлу

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

Distribution on countries of origin of applications for the issuance documents of title for 
inventions filed by foreign applicants by years

№
өтінімдер шыққан ел  

страна происхождения заявки
Country of origin of an application

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Австралия / Australia 1 1 1 2 3 2 3 4

Австрия / Austria 4 3 2 2 3 - 3 1

Әзірбайжан 
Азербайджан
Azerbaijan

3 - - - - - - -

Аргентина / Argentina - - - 2 - - - -

Беларусь / Belarus - - - - - 1 - -

Бельгия / Belgium - - - 3 - 1 - -

Бермуды / Bermudas - 1 - - - - - -

Болгария / Bulgaria 1 - - - - - - 1

Бразилия / Brazil 2 1 1 2 - 1 - 1

Ұлыбритания 
Великобритания 
United Kingdom

1 2 5 5 3 1 2 1

Венгрия / Hungary 2 1 - - - - - -

Германия / Germany 26 27 16 19 14 29 16 15

Грузия / Georgia - 1 - 1 - - - -

Дания / Denmark 3 1 - - - 1 5 12

Израиль / Israel - 2 2 - - 3 4 7

Үндістан / Индия / India 6 - 4 2 3 - - -

Испания / Spain - - 2 - - 2 1 2

Италия / Italy 4 8 10 14 18 16 14 10
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№
өтінімдер шыққан ел  

страна происхождения заявки
Country of origin of an application

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кайманов аралдары 
Каймановы острова
The Cayman Islands

1 1 - - - - - -

Канада / Canada 4 6 6 5 4 4 8 4

Қытай / Китай / China 10 5 3 8 4 6 7 10

Кипр / Cyprus - - - 1 - 3 1 1

Корея / Korea 5 5 6 12 3 9 11 5

Қырғызстан 
Кыргызстан
Kyrgyzstan

- 1 2 1 - - - -

Литва / Lithuania - - - 1 - - - 1

Мексика / Mexico - - - - - - - -

Нидерланды / Netherlands 8 1 2 - - 4 4 3

Польша / Poland - - - - 1 - 2 2

Норвегия / Norway 4 3 1 - - 1 - -

Ресей / Россия / Russia 31 26 17 21 7 8 15 12

Словакия / Slovakia 2 1 - - - - - 1

Словения / Slovenia 1 1 - - - - - -

АҚШ / США / USA 51 62 35 29 22 63 66 65

Тайвань / Taiwan - - 1 - - - 2 -

Түркия / Турция / Turkey - - 1 4 2 1 10 10

Өзбекстан / Узбекистан / Uzbekistan - - - - 1 - 1 -

Украина / Ukraine 1 6 7 4 4 12 3 6

Уругвай / Uruguay 1 - - - - - - -

Финляндия / Finland 5 9 7 8 5 3 1 -

Франция / France 5 3 12 14 11 11 17 21

Чехия / Czech Republic - - - - - 1 - -

Чили / Chile 1 1 - 1 - 1 1 -

Швейцария / Switzerland 6 3 5 5 11 19 61 30

Швеция / Sweden - 1 - - - - 9 4

ОАР / ЮАР / South Africa - - 1 - 1 1 1 -

Эстония / Estonia - - - - 1 - - -

Жапония / Япония / Japan 11 9 10 3 9 8 3 3

Британ Виргіния аралдары 
Британские Виргинские острова
British Virgin Islands

- - - - - - 1 -

Барлығы / Всего / Total 200 192 159 169 130 212 272 232

Распределение поданных 
иностранными заявителями за-
явок на изобретение по годам 
отражено в Таблице 11, из дан-
ных которой следует, что из об-
щего количества заявок, подан-
ных иностранными заявителя-
ми, 21 заявка подана с испра-
шиванием конвенционного прио-
ритета, что составило 8,6%, 18 
заявок подано без испрашива-
ния конвенционного приорите-
та – 7,4%, вступившие в нацио-
нальную фазу по процедуре РСТ 
206 заявок, что составляет 84%.

Өнертабыстарға қорғау 
құжаттарын беруге шетелдік 
өтінім берушілерден келіп түскен 
өтінімдерді жылдар бойынша 
бөлу 11 Кестеде көрсетілген. 
Шетелдік өтінім берушілерден 
келіп түскен өтінімдердің жалпы 
санынан 21 өтінім конвенциялық 
басымдықты сұратып 
түскен, яғни 8,6%, 18 өтінім 
конвенциялық басымдықты 
сұратпаусыз түскен – 7,4%. РСТ 
рәсімі бойынша ұлттық фазаға 
206 өтінім келіп түскен, ол 84% 
құрайды. 

Distribution of applications 
filed by foreign applicants 
for inventions by years is 
shown in Table 11, which 
indicates that 21 applications 
filed by foreign applicants 
with claiming convention 
priority, accounting for 8.6%, 
18 applications filed without 
claiming convention priority 
(7,4%), 206 applications 
entered the national phase of 
PCT, accounting for 84%.
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11 кесте
Таблица 11

Table 11

Жылдар бойынша шетелдік өтінім берушілерден өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге 
өтінімдер беру

Подача заявок на выдачу охранных документов на изобретения иностранными заявителями 
по годам

Submission of applications for issuance of documents of title for inventions by foreign applicants 
by years

Шетелдік өтінімдер иностранные заявки
Foreign applications

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Конвенциялық басымдықты сұратып берілгендері 
Поданные с испрашиванием конвенционного приоритета
Filed with claiming convention priority

32 46 32 27 29 32 32 21

Конвенциялық басымдықты сұратпай берілгендері 
Поданные без испрашивания конвенционного приоритета
Filed without claiming convention priority

20 24 13 10 4 11 5 18

РСТ процедурасы бойынша ұлттық фазаға кіргендер 
Вступившие в национальную фазу по процедуре РСТ
Entered the national phase of PCT

148 122 114 132 150 168 235 206

Барлығы / Всего / Total 200 192 159 169 183 275 272 245

Распределение выданных 
охранных документов на изо-
бретения по годам представ-
лено в Таблице 12. Всего вы-
дано 1504 охранных докумен-
тов на изобретения, из них на-
циональным заявителям  1334 
охранных документа, иностран-
ным заявителям – 170.

Өнертабыстарға жылдар 
бойынша қорғау құжаттарын 
беруді бөлу 12 Кестеде 
көрсетілген. Өнертабыстарға 
осы жылда 1504 қорғау 
құжаттары берілген, ұлттық 
өтінім берушілерге – 1334, 
шетелдік өтінім берушілерге  
170 қорғау құжаттары берілген. 

Distribution of issued 
documents of title for the 
invention is presented in Table 
12. Total number of issued 
documents of title for inventions 
is 1504, wherein 1294 were 
issued to national applicants, 210 
to foreign applicants. 

12 кесте
Таблица 12

Table 12

Жылдар бойынша өнертабыстарға қорғау құжаттарын беру

Выдача охранных документов на изобретения по годам

Issuance of documents of title for inventions by years

Қорғау құжаттары 
охранные документы
Documents of title

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1993-2015

Берілгені, барлығы 
Выдано, всего
Issued, total

1755 1687 1868 1887 1400 1500 1504 1504 34165

Ұлттық өтінім берушілеріне
национальным заявителям
To the national applicants

Алдын ала патенттер 
Предварительные патенты
Provisional patents

1126 234 21 5 3 - - - 15840

Патенттер 
Патенты
Patents

132 162 295 245 155 199 203 250 4908
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Қорғау құжаттары 
охранные документы
Documents of title

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1993-2015

Инновациялық патенттер 
Инновационные патенты
Innovation patents

354 1167 1326 1358 1090 1120 1091 1084 8595

Шетелдік өтінім берушілеріне
иностранным заявителям
To the foreign applicants

Алдын ала патенттер 
Предварительные 
Патенты
Provisional patents

104 47 18 - - - - - 1405

Патенттер 
Патенты
Patents

39 63 187 256 139 179 208 158 3330

Инновациялық патенттер 
Инновационные патенты
Innovation patents

- 14 21 23 13 2 2 12 87

Берілгені, барлығы
Выдано, всего 
Issued, total

Алдын ала патенттер
Предварительные патенты
Provisional patents

Патенттер
Патенты
patents 

Инновациялық патенттер
Инновационные патенты
Innovation patents
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Сведения о выданных охранных 
документах на изобретения наци-
ональным заявителям с распреде-
лением по регионам представле-
ны в Таблице 13, из которой вид-
но, что наибольшее количество 
патентообладателей приходится на 
г.Алматы – 639 (47,9 %), г. Аста-
ны – 183 (13,7 %) и Карагандин-
скую область – 91 (6,8 %).

Ұлттық өтінім берушілерге 
берілген өңірлер бойын-
ша бөлінген өнертабыстарға 
берілген қорғау құжаттары ту-
ралы мәліметтер 13 Кесте-
де берілген. Патент иелерінің 
көбісі Алматы қ. – 639 (47,9 %), 
Астана қ. – 183 (13,7 %) және 
Қарағанды облысы – 91 (6,8 %).

Regional distribution of 
issued documents of title for 
inventions is shown in the 
Table 13, wherein the largest 
number of patent owners 
accounted for Almaty – 639 
(47,9 %), for Astana – 183 
(13,7 %) and Karagandy 
region – 91 (6,8 %).
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13 кесте
Таблица 13

Table 13

2015 жылы өнертабыстарға берілген қорғау құжаттарын өңірлер бойынша бөлу

Распределение по регионам выданных охранных документов на изобретения в 2015 году

Regional distribution of issued documents of title for inventions in 2015

өңір / регион / Region 2015

Алматы / Almaty 639

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region 43

Астана / Astana 183

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region 23

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe region 6

Атырау обл. / Атырауская обл. / Atyrau region 5

ШығысҚазақстан обл. / ВосточноКазахстанская обл. / East Kazakhstan region 65

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / Zhambyl region 61

БатысҚазақстан обл. / ЗападноКазахстанская обл. / West Kazakhstan region 24

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / Karagandy region 91

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region 15

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. / Kyzylorda region 14

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. / Mangystau region 9

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / Pavlodar region 61

СолтүстікҚазақстан обл. / СевероКазахстанская обл. / North Kazakhstan region 21

Оңтүстік Қазақстан обл. / ЮжноКазахстанская обл. / South Kazakhstan region 74

Барлығы / Всего / Total 1334

Распределение выданных в 
2015 году охранных докумен-
тов на изобретения по разде-
лам МПК представлено в Табли-
це 14, данные которой свиде-
тельствуют о преобладании вида 
охраны по разделам А «Удо-
влетворение жизненных потреб-
ностей человека» и С «Химия и 
металлургия».

14 кесте
Таблица 14

Table 14

ХПС тараулары бойынша 2015 жылы өнертабыстарға берілген қорғау құжаттарын бөлу

Распределение выданных в 2015 году охранных документов на изобретения по разделам 
МПК

Distribution of the issued documents of title for inventions under the IPC in 2015

Хпс тарауы
раздел МпК
IPC section

Берілген қорғау құжаттарының саны  
Количество выданных охранных документов

Number of issued documents

Ұлттық 
национальные

National

Шетелдік 
иностранные

Foreign

Барлығы 
Всего
Total

A Адамның өмірлік қажеттерін қанағаттандыру 
Удовлетворение жизненных потребностей человека
Human necessities

451 34 485

14 Кестеде ХПС тараулары 
бойынша өнертабыстарға 2013 
жылы берілген қорғау құжаттарын 
бөлу келтірілген. Бұл көрсеткіштер 
ұлттық өтінімдердің басым саны А 
– «Адамның өмірлік қажеттіліктерін 
қанағаттандыру» тарауы бойын-
ша, әрі қарай С – «Химия және 
металлургия» тарауы бойынша 
берілгенін куәландырады. 

Distribution of the issued 
documents of title for 
inventions under the IPC in 
2015 is presented in Table 
14, it shows prevalence in 
following sections: А «Human 
necessities» и С «Chemistry; 
metallurgy».
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Хпс тарауы
раздел МпК
IPC section

Берілген қорғау құжаттарының саны  
Количество выданных охранных документов

Number of issued documents

Ұлттық 
национальные

National

Шетелдік 
иностранные

Foreign

Барлығы 
Всего
Total

B Әртүрлі технологиялық процестер 
Различные технологические процессы
Performing operations

146 45 191

C Химия; металлургия 
Химия; металлургия
Chemistry; metallurgy

333 38 371

D Тоқыма; қағаз 
Текстиль; бумага
Textiles; paper

3 - 3

E Құрылыс, таукен істері 
Строительство, горное дело
Fixed constructions 

118 19 137

F Механика; жарық беру; жылу 
Механика; освещение; отопление
Mechanical engineering; lighting; heating

151 16 167

G Физика
Physics

82 12 94

H Электрлендіру 
Электричество
Electricity

50 6 56

Барлығы / Всего / Total 1334 170 1504

За отчетный период в коли-
честве поданных в РГП «НИИС» 
заявок на полезные модели на-
блюдается повышение на 161%, 
о чем свидетельствуют данные, 
представленные в Таблице 15.

Есеп беру жылы «ҰЗМИ» 
РМК берілген пайда-
лы модельге өтінімнің 161% 
артқандығын 15 Кестеде 
ұсынылған мәліметтер растай-
ды. 

During the reporting period, 
the number of applications 
filed in NIIP RSE for utility 
models has increased by 161%, 
as evidenced by the data 
presented in Table 15.

15 кесте
Таблица 15

Table 15

Жылдар бойынша пайдалы модельдерге патент беруге өтінімдер беру

Подача заявок на выдачу патентов на полезные модели по годам

Information on filed applications for the issuance of documents of title for utility models by years

Қорғау құжаттары 
охранные документы
Documents of title

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1992-2015

Берілгені, барлығы 
Подано, всего
Filed, total

82 105 133 143 176 208 203 530 2186

оның ішінде:/ из них: / Wherein:

Ұлттық өтінім берушілермен 
Национальными заявителями
By national applicants

40 80 89 78 107 128 139 446 1562

Шетелдік өтінім берушілермен 
Иностранными заявителями
By foreign applicants

42 25 44 65 69 80 64 84 624
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ПАТЕНТТЕР (ӨНЕРТАБЫСТАР ЖӘНЕ ПАЙДАЛЫ МОДЕЛЬДЕР) / ПАТЕНТЫ (ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ) / PATENTS (INVENTIONS AND UTILITY MODELS)

Берілгені, барлығы 
Подано, всего 
Filed, total

Ұлттық өтінім берушілермен 
Национальными заявителями 
By national applicants

Шетелдік өтінім берушілермен 
Иностранными заявителями 
By foreign applicants
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Распределение поданных за-
явок на выдачу охранных до-
кументов на полезные моде-
ли национальными заявителя-
ми по регионам Казахстана по-
казало, что наибольшее коли-
чество заявок подано заявите-
лями г.Алматы – 139 (31,2%) и 
г. Астаны – 98 (21,9%). Преоб-
ладающее количество заявок на 
выдачу патентов на полезные 
модели подано юридическими 
лицами, что составило 276 зая-
вок, физическими лицами пода-
но 170 заявок (Таблица 16).

Из показателей Таблицы 17 
видно, что наибольшее чис-
ло заявок, поступивших от ино-
странных заявителей, подано за-
явителями России – 42 (50%).

Ұлттық өтінім берушілер 
берген пайдалы модельдер-
ге қорғау құжаттарын беруге 
өтінімді Қазақстанның өңірлері 
бойынша бөлу көрсеткеніндей 
ең көп өтінім Алматы қ. 139 
(31,2%) және Астана қ. 98 
(21,9%) өтінім берушілерінен 
келіп түскен. Пайдалы мо-
дельдерге патент беруге 
өтінімдердің басым көпшілігін 
жеке тұлғалар 276 өтінім бер-
ген, ал заңды тұлғалардан – 
170 өтінім келіп түсті (16 Ке-
сте). 

17 Кесте көрсеткішінен 
көретініміздей шетелдік өтінім 
берушілерден келіп түсетін 
өтінімдердің басым көпшілігі 
Ресей 42 (50%) өтінім 
берушілерінен келіп түскен.

Distribution of applications 
for the issuance of documents 
of title for utility models by 
national applicants by regions 
of Kazakhstan showed that the 
largest number of applications 
filed by applicants from Almaty 
– 139 (31,2%) and Astana – 
98 (21,9%). The overwhelming 
number of applications for 
patents for utility models 
filed by legal entities, which 
accounted for 276 applications, 
individuals filed 170 applications 
(Table 16).

Table 17 shows that the 
largest number of applications 
of foreign applicants filed by 
applicants from Russia – 42 
(50%).

16 кесте
Таблица 16

Table 16

2015 жылы ұлттық өтінім берушілерінен (заңды және жеке тұлғалардан) өнертабыстарға 
қорғау құжаттарын беруге берген өтінімдерді өңірлер бойынша бөлу

Распределение поданных заявок на выдачу охранных документов на полезные модели в 
2015 году национальными заявителями (юридическими и физическими лицами) по регионам

Regional distribution of applications for the issuance documents of title for utility models filed by 
national applicants in 2015

өңір
регион
Region

заңды тұлғалардан түскен 
өтінімдер саны 

Количество заявок от 
юридических лиц

Number of applications from 
legal entities

Жеке тұлғалардан түскен 
өтінімдер саны 

Количество заявок от 
физических лиц

Number of applications from 
individuals

Барлығы
Всего 
Total

Алматы / Almaty 77 62 139

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region 1 2 3

Астана / Astana 56 42 98

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region 6 9 15

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe region 1 5 6

Атырау обл. / Атырауская обл. / Atyrau region 2 - 2
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ПАТЕНТТЕР (ӨНЕРТАБЫСТАР ЖӘНЕ ПАЙДАЛЫ МОДЕЛЬДЕР) / ПАТЕНТЫ (ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ) / PATENTS (INVENTIONS AND UTILITY MODELS)

өңір
регион
Region

заңды тұлғалардан түскен 
өтінімдер саны 

Количество заявок от 
юридических лиц

Number of applications from 
legal entities

Жеке тұлғалардан түскен 
өтінімдер саны 

Количество заявок от 
физических лиц

Number of applications from 
individuals

Барлығы
Всего 
Total

ШығысҚазақстан обл. / ВосточноКазахстанская обл. /  
East Kazakhstan region

4 10 14

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / Zhambyl region 53 2 55

БатысҚазақстан обл. / ЗападноКазахстанская обл. / 
West Kazakhstan region

23 2 25

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. /  
Karagandy region

8 16 24

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region 11 3 14

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. /  
Kyzylorda region

- - -

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. /  
Mangystau region

- 2 2

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / Pavlodar region 1 3 4

СолтүстікҚазақстан обл. / СевероКазахстанская обл. 
/ North Kazakhstan region

2 3 5

Оңтүстік Қазақстан обл. / ЮжноКазахстанская обл. / 
South Kazakhstan region

31 9 40

Барлығы / Всего / Total 276 170 446

17 кесте
Таблица 17

Table 17

2015 жылы шетел өтінім берушілерінен келіп түскен пайдалы модельдерге қорғау 
құжаттарын беруге өтінімдерді шыққан мемлекеттері бойынша бөлу

Распределение по странам происхождения заявок на выдачу охранных документов на 
полезные модели, поступивших от иностранных заявителей в 2015 году

Distribution on countries of origin of applications for the issuance documents of title for utility 
models filed by foreign applicants in 2015

№
өтінім берушінің шыққан мемлекеті 

страна происхождения заявки
Country of origin of an application

2015

Беларусь / Belarus 3

Ұлыбритания / Великобритания / United Kingdom 1

Германия / Germany 1

Кипр / Cyprus 13

Қытай/ Китай / China 1

Ресей / Россия / Russia 42

АҚШ / США / USA 1

Түркия / Турция / Turkey 4

Украина / Ukraine 16

Швейцария / Switzerland 1

Польша / Poland 1

Барлығы / Всего / Total 84

Из Таблицы 18 следует, что 
повышение количества выданных 
патентов на полезные модели в 
отчетном году составляет 0,6%.

18 кестеден пайдалы мо-
дельге берілген патенттің саны 
осы есеп беріп отырған жылда 
0,6% өскені байқалады. 

Table 18 shows that the 
number of granted patents for 
utility models has increased by 
0.6% in the reporting year.
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18 кесте
Таблица 18

Table 18

Жылдар бойынша пайдалы модельдерге патенттер беру

Выдача патентов на полезные модели по годам

Issuance of documents of title for utility models by years

Қорғау құжаттары
охранные документы
Documents of title

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1993-2015

Патенттер берілді Выдано 
патентов
Patents granted

110 105 116 123 126 163 165 166 1391

Ұлттық өтінім берушілерге 
Национальным заявителям
National applicants

56 58 81 63 80 98 92 102 882

Шетелдік өтінім берушілерге
Иностранным заявителям
Foreign applicants

54 47 35 60 46 65 73 64 509
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Патенттер берілді  
Выдано патентов 
Patents granted

Ұлттық өтінім берушілерге  
Национальным заявителям 
National applicants

Шетелдік өтінім берушілерге  
Иностранным заявителям 
Foreign applicants

Распределение по регионам 
патентов на полезные модели, 
выданных национальным заяви-
телям показало, что по 28,4% 
от общего количества заявите-
лей составляют представители 
г.Алматы и г. Астана (по 29 па-
тентов) (Таблица 19).

Ұлттық өтінім берушілер 
берген пайдалы модельдер-
ге өтінімдер жылдар бойынша 
патенттерді бөлу көрсеткеніндей 
өтінім берушілердің жалпы 
санының 28,4% Алматы қ. және 
21,7% Астана қ. (29 патенттен) 
(19 Кесте). 

Regional distribution of 
patents for utility models, granted 
to national applicants, showed 
that 28.4% of the total number 
of applicants are representatives 
of Almaty and Astana (29 patents 
from each city) (Table 19).

19 кесте
Таблица 19

Table 19

Жылдар бойынша Қазақстанның өңірлері бойынша пайдалы модельдерге патенттер берілді

Выдано патентов на полезные модели по регионам Казахстана по годам

Regional distribution of issued documents of title for utility models by years

өңір / регион / Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Алматы / Almaty 27 30 34 20 44 42 35 29

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region 1 1 1 1 1 3 9 1

Астана / Astana 3 3 5 4 14 15 20 29
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өңір / регион / Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region - - 1 - 1 1 1 1

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe region - - 1 1 - 4 4 2

Атырау обл. / Атырауская обл. / Atyrau region - - - - - 2 2 -

ШығысҚазақстан обл. / ВосточноКазахстанская обл. /  
East Kazakhstan region

7 4 18 18 6 9 5 11

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / Zhambyl region 3 1 3 2 1 1 - 1

Батыс Қазақстан обл. / ЗападноКазахстанская обл. /  
West Kazakhstan region

- - 4 - - 1 3 2

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / Karagandy region 5 14 4 3 1 6 2 5

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region 4 - 3 4 3 3 2 6

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. / Kyzylorda region 1 - 1 - - 2 - -

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. / Mangystau region - - - - 5 4 2 -

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / Pavlodar region - 1 2 4 1 2 1 1

СолтүстікҚазақстан обл. /СевероКазахстанская обл. /  
North Kazakhstan region

1 1 3 1 3 3 5 6

Оңтүстік Қазақстан обл. / ЮжноКазахстанская обл. /  
South Kazakhstan region

4 3 1 5 - - 1 8

Барлығы / Всего / Total 56 58 81 63 80 98 92 102

Распределение выданных в 
2015 году охранных документов 
на полезные модели по разделам 
МПК представлено в Таблице 20, 
из данных которой следует, что 
преобладающее количество патен-
тов выдано по разделам: А «Удо-
влетворение жизненных потребно-
стей человека»  19,3%, Е «Стро-
ительство, горное дело»  16,3%.

20 кестеде көрсетілген ХПС 
тараулары бойынша пайдалы мо-
дельдерге 2015 жылы берілген 
өтінімдерді бөлу көрсетілген. 
Келтірілген мәліметтерден Е 
«Құрылыс, тау ісі» 16,3% құрайды 
және А «Адамның өмірлік 
қажеттерін қанағаттандыру» 
19,3% бөлімшелері бойынша 
патенттердің көбісі берілді. 

Distribution of the issued 
documents of title for utility 
models under the IPC in 2015 
is presented in Table 20, it 
shows prevalence in following 
sections: А «Удовлетворение 
жизненных потребностей че-
ловека»  19,3%, Е «Стро-
ительство, горное дело»  
16,3%.

20 кесте
Таблица 20

Table 20

ХПС тараулары бойынша пайдалы модельдерге 2015 жылы берілген өтінімдерді бөлу

Распределение выданных в 2015 году патентов на полезные модели по разделам МПК

Distribution of the issued documents of title for utility models under the IPC in 2015

Хпс тарауы
раздел МпК
IPC Section

Берілген қорғау құжаттарының саны 
Количество выданных охранных документов

Number of issued documents of title

A Адамның өмірлік қажеттерін қанағаттандыру / Удовлетворение жизненных 
потребностей человека / Human necessities

32

B Әртүрлі технологиялық процестер / Различные технологические процессы / 
Performing operations

25

C Химия; металлургия / Химия; металлургия / Chemistry; metallurgy 5

D Тоқыма; қағаз / Текстиль; бумага / Textiles; paper 2

E Құрылыс, таукен істері / Строительство, горное дело / Fixed constructions 27

F Механика; жарық беру; жылу / Механика; освещение; отопление / 
Mechanical engineering; lighting; heating

26

G Физика / Physics 24

H Электрлендіру / Электричество / Electricity 25

Барлығы / Всего / Total 166
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4селеКЦиЯлЫҚ ЖетістіКтер

селеКЦионнЫе ДостиЖениЯ

SELECTION ACHIEVEMENTS

К.Искакова Управление регистрации и формальной экспертизы изобретений, 
полезных моделей и селекционных достижений
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Распределение по годам ко-
личества поданных заявок и вы-
данных патентов на селекцион-
ные достижения представлено в 
Таблицах 21 и 22. В 2015 году 
было выдано 15 охранных доку-
ментов на породы животных, тог-
да как в 2014 году был выдан 1 
патент. В 2015 году было выдано 
83 охранных документов на со-
рта растений, в 2014 году – 96.

сЕЛЕКЦИЯЛыҚ ЖЕтістіКтЕр

сЕЛЕКЦИОнныЕ ДОстИЖЕнИЯ

SELECTION ACHIEVEMENTS

21 және 22 кестелерде 
селекциялық жетістіктерге жыл-
дар бойынша берілген өтінімдер 
және берілген патенттердің са-
нын бөлу көрсетілген. 2015 
жылы жануарлар тұқымдарына 
15 қорғау құжат берілді, ал 
2014 жылы 1 патент берілді. 
2015 жылы өсімдік сорттары-
на 83 қорғау құжат берілген, ал 
2014 жылы 96 патент берілді. 

Distribution of filed 
applications and granted 
patents for selection 
achievements by years is 
presented in Tables 21 and 
22. 15 documents of title for 
animal breeds were issued 
in 2015, while 1 patent was 
issued in 2014. 83 documents 
of title for plant varieties were 
issued in 2015 and 96 in 2014.

21 кесте
Таблица 21

Table 21

Жылдар бойынша селекциялық жетістіктерге (жануарлар тұқымдары)  
өтінімдер және патенттер беру

Подача заявок и выдача патентов на селекционные достижения по годам  
(породы животных)

Filing the applications and issuance of documents of title for selection achievements by years 
(animal breeds)

Көрсеткіш
показатель

Index
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2004-2015

Берілген өтінімдер 
саны
Количество 
поданных заявок
Number of filed 
applications

Ұлттық өтінім берушілерінен 
Национальными заявителями
National applicants

32 18 9 19 9 16 45 1 189

Шетелдік өтінім берушілерінен  
Иностранными заявителями
Foreign applicants

- - - - - - - - -

Берілген патенттер 
саны
Количество 
выданных патентов
Number of issued 
documents of title

Ұлттық өтінім берушілерге 
Национальным заявителям
National applicants

1 8 10 19 - 42 1 15 108

Шетелдік өтінім берушілерге 
Иностранным заявителям
Foreign applicants

- - - - - - - - -
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Ұлттық өтінім берушілері берген өтінімдер саны 
Количество поданных заявок национальными 
заявителями 
Number of applications filed by national applicants

Ұлттық өтінім берушілерге берілген патенттер саны
Количество выданных патентов национальным 
заявителям
Number of patents granted to national applicants
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22 Кесте
Таблица 22

Table 22

Жылдар бойынша селекциялық жетістіктерге (өсімдік сұрыптары)  
өтінімдер және патенттер беру

Подача заявок и выдача патентов на селекционные достижения по годам (сорта растений)

Filing the applications and issuance of documents of title for selection achievements by years  
(plant varieties)

Көрсеткіш
показатель

Index
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2004-2015

Берілген өтінімдер 
саны
Количество 
поданных заявок
Number of filed 
applications

Ұлттық өтінім берушілерінен 
Национальными заявителями
National applicants

147 110 58 82 76 60 64 62 817

Шетелдік өтінім берушілерінен 
Иностранными заявителями
Foreign applicants

- 2 5 4 16 3 43 7 86

Берілген патенттер
саны
Количество 
выданных патентов
Number of issued 
documents of title

Ұлттық өтінім берушілерге 
Национальным заявителям
National applicants

- 12 64 31 67 80 95 73 467

Шетелдік өтінім
берушілерге 
Иностранным заявителям
Foreign applicants

- 1 5 - - - 1 10 17
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Ұлттық өтінім берушілермен берілген 
өтінімдер саны/ Количество поданных заявок 
национальными заявителями / Number of 
applications filed by national applicants

Шетелдік өтінім берушілермен берілген 
өтінімдер саны/ Количество поданных заявок 
иностранными заявителями / Number of 
applications filed by foreign applicants

Ұлттық өтінім берушілерге берілген патенттер 
саны/ Количество выданных патентов 
национальным заявителям / Number of patents 
granted to national applicants

Шетелдік өтінім берушілерге берілген 
патенттер саны/ Количество выданных патентов 
иностранным заявителям / Number of patents 
granted to foreign applicants

В Таблице 23 приведено 
распределение поступивших за-
явок на селекционные достиже-
ния по годам по регионам, дан-
ные которой указывают на то, 
что наибольшее количество за-
явителей приходится на Алма-
тинскую область – 37 (58,7%). 

Согласно Таблице 24 наи-
большее количество заявок, по-
ступивших от иностранных зая-
вителей, приходится на Россию 
– 4 (57,1%).

23 кестеде селекциялық 
жетістіктерге берілген 
патенттерді өңірлер бойын-
ша, жылдар бойынша бөлу 
көрсетілген. Осы кестеден 
көрініп отырғандай, патент 
иегерлерінің басым көпшілігі 
Алматы облысының тұрғындары 
 37 (58,7% ).

24 кестеге сәйкес шетелдік 
өтінім берушілерден келіп 
түскен көптік саны Ресейге 
келеді – 4 (57,1% ).

Table 23 illustrates the 
regional distribution of 
applications for selection 
achievements, it shows that 
the largest number of granted 
patents in 2015 belongs to 
representatives of the Almaty 
region  37 (58,7%).

According to Table 24, the 
largest number of applications 
filed by foreign applicants falls 
on Russia  4 (57.1%).
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23 кесте
Таблица 23

Table 23

Ұлттық өтінім берушілерден селекциялық жетістіктерге қорғау құжаттарын беруге жылдар 
бойы келіп түскен өтінімдерді өңірлер бойынша бөлу

Распределение по регионам поступивших от национальных заявителей заявок на выдачу 
охранных документов на селекционные достижения по годам

Regional distribution of applications for the issuance documents of title for selection 
achievements filed by national applicants by years

өңір / регион / Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Алматы / Almaty 1 20 41 10 - 18 20 9

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region - - - 1 39 24 16 37

Астана / Astana - - - 3 - 1 3 1

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region - - 15 9 2 5 17 2

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe region - - - 4 - - 10 3

Атырау обл. / Атырауская обл. / Atyrau region - - - - - - 3 -

ШығысҚазақстан обл. / ВосточноКазахстанская обл. /  
East Kazakhstan region

- - 6 - - 1 1 2

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / Zhambyl region - - - 1 - - - -

Батыс Қазақстан обл. / ЗападноКазахстанская обл. /  
West Kazakhstan region

- - 4 - - - 3 3

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region - - 5 17 10 19 2 3

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / Karagandy region - - - - 3 - 4 -

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. / Kyzylorda region - - - 3 3 1 6 -

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. / Mangystau region - - - - - - - -

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / Pavlodar region - - - - 2 4 4 -

СолтүстікҚазақстан обл. / СевероКазахстанская обл. /  
North Kazakhstan region

- - - - - 1 3 -

Оңтүстік Қазақстан обл. / ЮжноКазахстанская обл. /  
South Kazakhstan region

- - 3 2 8 2 17 3

Барлығы / Всего / Total 1 20 74 50 67 76 109 63

24 кесте
Таблица 24

Table 24

2015 жылы шетел өтінім берушілерінен келіп түскен селекциялық жетістіктерге қорғау 
құжаттарын беруге өтінімдерді шыққан мемлекеттері бойынша бөлу

Распределение по странам происхождения заявок на выдачу охранных документов на 
селекционные достижения, поступивших от иностранных заявителей в 2015 году

Distribution on countries of origin of applications for the issuance documents of title for 
selection achievements filed by foreign applicants in 2015

№
өтінім берушінің шыққан мемлекеті 

страна происхождения заявки
Country of origin of an application

2015

1. Италия / Italy 2

2. Франция / France 1

3. Ресей / Россия / Russia 4

Барлығы / Всего / Total 7

Распределение по регио-
нам патентов на селекционные 
достижения, выданных нацио-
нальным заявителям, показало, 

Ұлттық өтінім берушілерден 
селекциялық жетістіктерге қорғау 
құжаттарын беруге жылдар бойы 
келіп түскен өтінімдерді өңірлер 

Regional distribution 
of patents for selection 
achievements, granted for 
national applicants, showed 



35

СЕЛЕКЦИЯЛЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР / СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ / SELECTION ACHIEVEMENTS

что по 23,9 % от общего коли-
чества заявителей составляют 
представители г.Алматы и Ал-
матинской области (по 21 па-
тенту) (Таблица 25).

бойынша бөлуі барлық өтінім 
берушілердің санынан 23,9% Алма-
ты қ. және Алматы облысының (21 
патенттен) (25 кесте) өкілдері бо-
лып табылатынын көрсетіп отыр.

that 23.9% of the total 
number of applicants are 
representatives of Almaty and 
Almaty region (21 patents in 
each region) (Table 25).

25 кесте
Таблица 25

Table 25

Жылдар бойынша Қазақстанның өңірлері бойынша селекциялық жетістіктерге берілген 
патенттерді бөлу

Распределение выданных патентов на селекционные достижения  
по регионам Казахстана по годам

Regional distribution of issued documents of title for selection achievements by years

өңір / регион / Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Алматы / Almaty 1 20 41 10 - 26 4 21

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region - - - 1 39 31 52 21

Астана / Astana - - - 3 - 2 - -

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region - - 15 9 2 13 12 14

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe region - - - 4 - 12 3 4

ШығысҚазақстан обл. / ВосточноКазахстанская обл. /  
East Kazakhstan region

- - 6 - - - 5 10

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / Zhambyl region - - - 1 - - - -

Батыс Қазақстан обл. / ЗападноКазахстанская обл. /  
West Kazakhstan region

- - 4 - - 7 2 -

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region - - 5 17 10 12 10 4

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / Karagandy region - - - - 3 - - -

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. / Kyzylorda region - - - 3 3 1 3 2

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. / Mangystau region - - - - - 1 - -

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / Pavlodar region - - - - 2 3 1 6

СолтүстікҚазақстан обл. / СевероКазахстанская обл. /  
North Kazakhstan region

- - - - - 3 - 1

Оңтүстік Қазақстан обл. / ЮжноКазахстанская обл. /  
South Kazakhstan region

- - 3 2 8 11 4 5

Барлығы / Всего / Total 1 20 74 50 67 122 96 88
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5өнерКӘсіптіК ҮлГілер

проМЫШленнЫе оБрАзЦЫ

INDUSTRIAL DESIGNS

Н.Исабеков Управление экспертизы промышленных образцов
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Количество поданных заявок 
на выдачу охранных документов 
на промышленные образцы по-
казано в Таблице 26.

26 кестеде өнеркәсіптік 
үлгілерге қорғау құжаттарын 
беруге келіп түскен өтінімдер 
саны көрсетілген.

өнЕрКӘсіптіК ҮЛГіЛЕр

прОмыШЛЕнныЕ ОБразЦы

INDUSTRIAL DESIGNS

Number of applications for the 
issuance of documents of title 
for industrial designs is shown in 
Table 26.

26 кесте
Таблица 26

Table 26
Жылдар бойынша өнеркәсіптік үлгілерге өтінімдер беру

Подача заявок на промышленные образцы по годам

Information on filed applications for the issuance of documents  
of title for industrial designs by years

өтінімдер
заявки

Applications
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1992-2015

Берілді,барлығы  
Подано, всего
Filed, total

201 167 250 257 244 361 300 217 3484

оның ішінде: / из них:/ Wherein

Ұлттық өтінім берушілерінен
Национальными заявителями
By national applicants

117 91 149 136 123 138 107 94 2025

Шетелдік өтінім берушілерінен  
Иностранными заявителями
By foreign applicants

84 76 101 121 121 223 193 123 1459

Берілгені, барлығы  
Подано, всего  
Filed, total

Ұлттық өтінім берушілерінен 
Национальными заявителями  
By national applicants

Шетелдік өтінім берушілерінен 
Иностранными заявителями  
By foreign applicants
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Наиболее активными в отчетном 
году в подаче заявок на выдачу 
охранных документов на промыш-
ленные образцы являются заявите-
ли г.Алматы – 31 (32,9%) и Жам-
былской обл. – 18 (19,1%). Среди 
национальных заявителей преобла-
дающее количество заявок подано 

Осы есепті жылда 
өнеркәсіптік үлгілерге қорғау 
құжаттарын беруде Алма-
ты қ. 31 (32,9%) және Жам-
был облысының  18 (19,1%) 
өтінім берушілері белсенділік 
танытты. Ұлттық өтінім 
берушілер арасында ұлттық 

The most active applicants 
in the reporting year in applying 
applications for issuance of 
documents of title for industrial 
designs are applicants of Almaty 
 31 (32.9%) and Zhambyl region 
 18 (19.1%). Among national 
applicants the prevailing number 
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юридическими лицами, что со-
ставляет 62,8 % от общего чис-
ла поданных национальными за-
явителями заявок (Таблица 27).

Среди иностранных заявите-
лей наибольшее количество зая-
вок подано заявителями из Рос-
сии – 31 (25,2%) (Таблица 28).

өтінім берушілер берген жал-
пы өтінімдер санының 62,8 % 
заңды тұлғалардан түскен (27 
кесте).

Шетелдік өтінім берушілер 
арасында Ресей резидент
терінен 31 (25,2%) өтінім келіп 
түскен (28 кесте).

of applications filed by legal 
entities, which is 62.8% of the 
total number of applications filed 
by national applicants (Table 27).

Among foreign applicants the 
largest number of applications 
filed by applicants from Russia  
31 (25.2%) (Table 28).

27 кесте
Таблица 27

Table 27

2015 жылы ұлттық өтінім берушілерден (заңды және жеке тұлғалар) өнеркәсіптік үлгілерге 
қорғау құжаттарын беруге келіп түскен өтінімдерді өңірлер бойынша бөлу

Распределение поданных заявок на выдачу охранных документов на промышленные образцы 
в 2015 году национальными заявителями (юридическими и физическими лицами) по регионам

Regional distribution of applications for the issuance documents of title for industrial designs 
filed by national applicants (indiv iduals and legal entities) in 2015

өңір
регион
Region

заңды тұлғалар берген 
өтінімдер саны 

Количество заявок от 
юридических лиц

Number of applications from 
legal entities

Жеке тұлғалар берген 
өтінімдер саны 

Количество заявок от 
физических лиц

Number of applications from 
individuals

Барлығы 
Всего
Total

Алматы / Almaty 17 14 31

Алматы обл. 
Алматинская обл. 
Almaty region

1 - 1

Астана / Astana 1 3 4

Ақмола обл. 
Акмолинская обл. 
Akmola region

3 - 3

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe region 3 1 4

Атырау обл. / Атырауская обл. / Atyrau region - - -

ШығысҚазақстан обл. 
ВосточноКазахстанская обл. 
East Kazakhstan region

- - -

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / Zhambyl region 18 - 18

БатысҚазақстан обл. 
ЗападноКазахстанская обл. 
West Kazakhstan region

- - -

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / Karagandy 
region

3 2 5

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region 1 - 1

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. / Kyzylorda 
region

2 - 2

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. / Mangystau 
region

1 - 1

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / Pavlodar region - - -

СолтүстікҚазақстан обл. 
СевероКазахстанская обл. 
North Kazakhstan region

6 6 12

Оңтүстік Қазақстан обл. 
ЮжноКазахстанская обл. 
South Kazakhstan region

3 9 12

Барлығы / Всего / Total 59 35 94
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28 кесте
Таблица 28

Table 28

2015 жылы шетелдік өтінім берушілерден өнеркәсіптік үлгілерге қорғау құжаттарын беруге 
түскен өтінімдерді шыққан мемлекеттері бойынша бөлу

Распределение по странам происхождения заявок на выдачу охранных документов на 
промышленные образцы от иностранных заявителей за 2015 год

Distribution on countries of origin of applications for the issuance documents of title for industrial 
designs filed by foreign applicants in 2015

№
өтінім шыққан мемлекет 

страна происхождения заявки
Country of origin of an application

2015

Германия / Germany 1

Испания / Spain 1

Кипр / Cyprus 2

Қытай / Китай / China 8

Корея / Korea 8

Қырғызстан / Кыргызстан / Kyrgyzstan 1

Люксембург / Luxembourg 1

Малайзия / Malaysia 2

Нидерланды / Netherlands 3

Ресей / Россия / Russia 31

АҚШ / США / USA 20

Түркия / Турция / Turkey 11

Финляндия / Finland 8

Франция / France 8

Швейцария / Switzerland 4

Жапония / Япония / Japan 1

Украина / Ukraine 12

Филиппины / Philippines 1

Барлығы / Всего / Total 123

В Таблице 29 отражены дан-
ные по количеству выданных 
охранных документов на про-
мышленные образцы по годам. 
В сравнении с 2014 годом по-
казатель 2015 года остался без 
изменений.

Из данных Таблицы 30 сле-
дует, что наибольшее количество 
патентообладателей приходится 
на г. Алматы – 33 (35,1%).

Өнеркәсіптік үлгілерге жыл-
дар бойынша қорғау құжаттарын 
берудің динамикасы 29 кесте-
де көрсетілген. 2014 жылымен 
салыстырғанда бұл көрсеткіш 
сол қалпында қалды.

30 кестеде келтірілген 
мәліметтерден патент иелерінің 
көпшілігі Алматы қаласынан – 
33 (35,1%) екендігін көруімізге 
болады.

Table 29 shows data on the 
number of issued documents 
of title for industrial designs by 
years. In comparison with 2014 
year the index of 2015 remained 
unchanged.

Table 30 shows that the 
largest number of granted 
patents in 2015 belongs to 
representatives of Almaty  33 
(35.1%).
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29 кесте
Таблица 29

Table 29

Жылдар бойынша өнеркәсіптік үлгілерге қорғау құжаттарын беру

Выдача охранных документов на промышленные образцы по годам

Issuance of documents of title for industrial designs by years

Қорғау құжаттары  
(алдын ала патенттер және патенттер)

охранные документы (предпатенты и патенты)
Documents of title (provisional patents and patents)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1992-2015

Берілді, барлығы 
Выдано, всего
Issued, total

84 236 260 270 274 280 282 282 2827

оның ішінде: / из них: / Wherein:

Ұлттық өтінім берушілерге 
Национальным заявителям
National applicants

38 81 151 142 122 148 92 94 1476

Шетелдік өтінім берушілерге 
Иностранным заявителям
Foreign applicants

46 155 109 128 152 132 190 188 1351
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Патенттер берілді
Выдано патентов
Patents granted

Ұлттық өтінім берушілерге
Национальным заявителям
National applicants

Шетелдік өтінім берушілерге 
Иностранным заявителям
Foreign applicants

30 кесте
Таблица 30

Table 30

Өңірлер бойынша өнеркәсіптік үлгілерге ұлттық өтінім берушілермен берілген  
патенттерді бөлу

Распределение выданных национальным заявителям патентов на промышленные  
образцы по регионам

Regional distribution of issued documents of title industrial designs in 2015

өңір
регион
Region

2015

Алматы / Almaty 33

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region 13

Астана / Astana 6

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region 1

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe region 2

Атырау обл. / Атырауская обл. / Atyrau region 1



өңір
регион
Region

2015

ШығысҚазақстан обл. / ВосточноКазахстанская обл. / East Kazakhstan region 1

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / Zhambyl region 12

БатысҚазақстан обл. / ЗападноКазахстанская обл. / West Kazakhstan region 4

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / Karagandy region -

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region -

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. / Kyzylorda region -

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. / Mangystau region -

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / Pavlodar region 1

СолтүстікҚазақстан обл. / СевероКазахстанская обл. / North Kazakhstan region 14

Оңтүстік Қазақстан обл. / ЮжноКазахстанская обл. / South Kazakhstan region 6

Барлығы / Всего / Total 94
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6тАуАр тАҢБАлАрЫ

тоВАрнЫе знАКи

TRADEMARKS

Г.Белгожина

А.Абенова

А.Казиева

Управление регистрации и предварительной экспертизы заявок 
на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров 

Управление экспертизы товарных знаков и наименований мест 
происхождения товаров 

Управление экспертизы международных заявок на товарные знаки 
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В Таблице 31 отражены 
сведения по поступившим за-
явкам на регистрацию товар-
ного знака. Данные показате-
ли свидетельствуют о росте за-
явок в сравнении с прошлым 
годом на 0,9%. 

тауар таҢБаЛары

тОВарныЕ знаКИ

TRADEMARKS

31 кестеде тауар таңбаларын 
тіркеуге келіп түскен өтінімдер 
бойынша мәліметтер келтірілген. 
Аталған көрсеткіштерден былтыр
ғы жылмен салыстырғанда келіп 
түскен өтінімдердің 0,9% артқан
дығын көреміз.

Table 31 shows information 
on filed applications for 
trademark registration. These 
figures indicate increased 
number of applications 
compared to the previous year 
by 0.9%.

31 кесте
Таблица 31

Table 31

Жылдар бойынша тауар таңбаларын және қызмет көрсету таңбаларын  
тіркеуге өтінімдер беру

Подача заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания по годам

Submission of applications for registration of trademarks and serv ice marks by years

өтінімдер
заявки

Applications
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1992-2015

Берілді, барлығы 
Подано, всего
Filed, total

4107 3618 3648 3749 4041 4651 4258 4298 73795

оның ішінде: / из них: / Wherein:

Ұлттық өтінім берушілерінен
Национальными заявителями
By national applicants

1809 1754 1611 1890 2196 2471 2558 2357 38904

Шетелдік өтінім берушілерінен 
Иностранными заявителями
By foreign applicants

2298 1864 2037 1859 1845 2180 1700 1941 34891

өтінімдер 
заявки

Applications
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Барлығы
Всего
Total

Мадрид келісімі процедурасы 
бойынша (шетелдік өтінім 
берушілер қатарынан)
По процедуре Мадридского 
соглашения (из числа иностранных 
заявителей)
Under the procedure of Madrid 
Agreement (from foreign applicants)

4292 3535 3596 3722 5108 5776 6820 5866 85901
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Как и в предыдущие годы 
распределение поданных зая-
вок национальными заявителями 
по регионам показало, что наи-
большее количество заявок на 
регистрацию товарных знаков 
поданы заявителями г.Алматы – 
1054 (44,7%) и г. Астана – 422 
(17,9%). 79,9% от общего коли-
чества поданных национальными 
заявителями заявок на регистра-
цию товарного знака составляют 
юридические лица (Таблице 32). 

Былтырғы жылдардағыдай 
өңірлер бойынша ұлттық өтінім 
берушілерден түскен өтінімдерді 
бөлу тауар таңбаларын тіркеуге 
түскен өтінімдер санының ба-
сым көпшілігі Алматы қ.  1054 
(44,7%) және Астана қ.  422 
(17,9%) өтінім берушілерінен 
екендігін көрсетеді. Тау-
ар таңбаларын тіркеуге ұлттық 
өтінім берушілерден келіп түскен 
өтінімдердің жалпы саны 79,9% 
заңды тұлғалар берген (32 кесте). 

As in previous years, 
regional distribution of 
applications filed by national 
applicants shows that the 
largest number of applications 
for registration of trademarks 
filed by applicants of Almaty 
 1054 (44.7%) and Astana 
 422 (17.9%). 79.9% of the 
total number of applications 
filed by national applicants for 
trademark registration belongs 
to legal entities (Table 32).

32 кесте
Таблица 32

Table 32

2015 жылы ұлттық өтінім берушілерден (жеке және заңды тұлғалардан) түскен тауар 
таңбаларына куәлік беруге өтінімдерді өңірлер бойынша бөлу

Распределение по регионам поданных заявок на выдачу свидетельств на товарные знаки в 
2015 году национальными заявителями (юридическими и физическими лицами)

Regional distribution of applications for trademark registration by national applicants (legal 
entities and indiv iduals) in 2015

өңір
регион
Region

заңды тұлғалардан түскен 
өтінімдер 

Количество заявок от 
юридических лиц

Number of applications from 
legal entities

Жеке тұлғалардан түскен 
өтінімдер 

Количество заявок от 
физических лиц

Number of applications from 
individuals

Барлығы
Всего
Total

Алматы / Almaty 833 221 1054

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region 185 13 198

Астана / Astana 352 70 422

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region 36 9 45

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe region 43 15 58

Атырау обл. / Атырауская обл. / Atyrau region 37 8 45

ШығысҚазақстан обл. / ВосточноКазахстанская обл. / 
East Kazakhstan region

57 9 66

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / Zhambyl region 12 33 45

БатысҚазақстан обл. / ЗападноКазахстанская обл. / 
West Kazakhstan region

22 16 38

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / Karagandy 
region

69 11 80
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By national applicants

Шетелдік өтінім берушілерінен
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Мадрид келісімі процедурасы бойынша
По процедуре Мадридского соглашения
Underr the procedure of Madrid Agreement
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33 кесте
Таблица 33

Table 33

2015 жылы шетелдік өтінім берушілерден түскен тауар таңбаларына куәлік алуға өтінімдерді 
шыққан мемлекеттері бойынша бөлу

Распределение по странам происхождения заявок на свидетельства на товарные знаки  
от иностранных заявителей за 2015 год

Distribution on countries of origin of applications for trademark registration filed by foreign 
applicants in 2015

№
өтінім шыққан мемлекет 

страна происхождения заявки
Country of origin of an applications 

2015

Австрия / Austria 8
Аргентина / Argentina 1
Бельгия / Belgium 2
Беларусь / Belarus 12
Болгария / Bulgary 7
Бразилия / Brazil 9
Ұлыбритания / Великобритания / United Kingdom 92
Венгрия / Hungary 27
Вьетнам / Vietnam 1
Германия / Germany 64
Гонконг / HongKong 22
Грузия / Georgia 15
Дания / Denmark 12
Израиль / Israel 11
Үндістан / Индия / India 112
Индонезия / Indonesia 3
Иордания / Jordan 15
Ирландия / Ireland 8

Из данных Таблицы 33 сле-
дует, что наибольшее количе-
ство заявок на регистрацию то-
варного знака среди иностран-
ных заявителей подано рези-
дентами США – 478 (24,6%) и 
России – 266 (13,7%). 

Table 33 shows that the 
largest number of applications 
for trademark registration 
among foreign applicants filed 
by residents from the USA  
478 (24.6%) and Russia  266 
(13.7%). 

33 кестедегі мәліметтерден 
шетелдік өтінім берушілер ара-
сынан тауар таңбаларын тіркеуге 
келіп түскен өтінімдердің көпшілігі 
АҚШ  478 (24,6%) және Ре-
сей резиденттері  266 (13,7%) 
екендігін байқаймыз.

өңір
регион
Region

заңды тұлғалардан түскен 
өтінімдер 

Количество заявок от 
юридических лиц

Number of applications from 
legal entities

Жеке тұлғалардан түскен 
өтінімдер 

Количество заявок от 
физических лиц

Number of applications from 
individuals

Барлығы
Всего
Total

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region 48 5 53

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. / Kyzylorda 
region

6 3 9

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. / Mangystau 
region

21 6 27

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / Pavlodar region 32 9 41

СолтүстікҚазақстан обл. / СевероКазахстанская обл. 
/ North Kazakhstan region

32 11 43

Оңтүстік Қазақстан обл. / ЮжноКазахстанская обл. / 
South Kazakhstan region

98 35 133

Барлығы / Всего / Total 1883 474 2357
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№
өтінім шыққан мемлекет 

страна происхождения заявки
Country of origin of an applications 

2015

Испания / Spain 3
Италия / Italy 9
Канада / Canada 24
Катар / Qatar 1
Қытай / Китай / China 80
Кипр / Cyprus 21
Корея / Korea 135
Қырғызстан / Кыргызстан / Kyrgyzstan 8
Латвия / Latvia 2
Люксембург / Luxembourg 8
Малайзия /Malaysia 6
Мальта / Malta 11
Нидерланды / Netherlands 25
БАӘ / ОАЭ / UAE 24
Панама / Panama 4
Польша / Poland 12
Португалия / Portugal 1
Ресей / Россия / Russia 266
Сауд Арабиясы / Саудовская Аравия / Saudi Arabia 4
Сингапур / Singapore 14
АҚШ / США / USA 478
Тайланд / Thailand 3
Тайвань / Taiwan 8
Түркия / Турция / Turkey 47
Өзбекстан / Узбекистан / Uzbekistan 5
Украина / Ukraine 44
Финляндия / Finland 5
Франция / France 33
Хорватия / Croatia 2
Чехия / Czech Republic 4
Швейцария / Switzerland 169
Швеция / Sweden 13
Жапония / Япония / Japan 51

Барлығы / Всего / Total 1941

Динамика регистрации товар-
ных знаков по годам представле-
на в Таблице 34. В отчетном году 
увеличение, по сравнению с ана-
логичными данными прошлого 
года, в количестве зарегистриро-
ванных товарных знаков, включая 
международную регистрацию, со-
ставило 0,6%. 

Кроме того, в отчетном году 
было зарегистрировано 13 обще-
известных товарных знаков: 6 – 
национальными заявителями, 7 – 
иностранными заявителями.

Тауар таңбаларын жылдар 
бойынша тіркеу динамикасы 34 
кестеде  берілген. Есеп беріліп 
отырған жылда былтырғы 
жылдың мәліметтерімен 
салыстырғанда халықаралық 
тіркеліммен қоса есептегенде 
тіркелген тауар таңбаларының 
арттыруы 0,6 % құрайды.

Бұдан басқа, есеп беріліп 
отырған жылда 13 жалпыға 
мәлім деп танылған тауар 
таңбасы тіркелген: 6 – ұлттық 
өтінім берушілерімен, 7 – шетел 
өтінім берушілермен.

Dynamics of trademark 
registration by years is 
presented in Table 34. 
Compared with the last year 
the number of registered 
trademarks, including 
international registration, was 
0.6% in the reporting year,

Furthermore 13 well
known trademarks have been 
registered during the reporting 
year: 6 by national applicants, 
7 by foreign applicants.
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34 кесте
Таблица 34

Table 34

Жылдар бойынша тауар таңбаларын және қызмет көрсету таңбаларын тіркеу

Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания по годам

Registration of trademarks and serv ice marks by years

тауар таңбалары
Trademarks

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1992-2015

Тіркелгені, барлығы 
Зарегистрировано, всего
Registered, total

3432 3658 4035 6185 6487 6794 9802 9859 74117

оның ішінде: / из них: / Wherein:

Ұлттық өтінім берушілерден 
Национальными заявителями
National applicants

1459 1239 1486 917 1039 1248 1835 2038 21600

Шетелдік өтінім берушілерден
Иностранными заявителями
Foreign applicants

1973 2419 2549 1546 1714 1561 2025 1876 29189

Халықаралық тіркеу*
Международная регистрация*
International registration*

- - - 3722 3734 3985 5942 5945 23328

* Халықаралық тіркеу көрсеткіші бойынша 2011 жылға дейін статистика жүргізілмеген
* По показателю Международной регистрации статистика до 2011 не велась 
* Statistics in terms of the international registration was not carried out until 2011
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Тіркелгені, барлығы
Зарегистрировано, всего 
Rrgistered, total

Ұлттық өтінім берушілерден
Национальными заявителями
By national applicants

Шетелдік өтінім берушілерден
Иностранными заявителями
By foreign applicants

Халыкаралық тіркеу
Международная регистрация
International registration

Наибольшее количество за-
регистрированных товарных зна-
ков приходится на заявителей 
г.Алматы – 1011 (49,6%) и г.Астаны 
– 310 (15,2%) (Таблица 35).

Тіркелген тауар таңбаларының 
жалпы санының басым бөлігі Ал-
маты қ. 1011 (49,6%) және Аста-
на қ. 310 (15,2%) қалаларының 
өтінім иелеріне жатады (35 ке-
сте). 

The largest number of 
registered trademarks belongs 
to applicants from Almaty  
1011 (49.6%) and Astana  
310 (15.2%) (Table 35).
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Как видно из данных Таблицы 
36 о распределении зарегистриро-
ванных товарных знаков и знаков 
обслуживания по годам, так же как 
и в предыдущие годы, в 2015 году 
наибольшее количество приходится 
на рекламу, менеджмент в сфере 
бизнеса – 1536, что из общего ко-
личества составляет 14,4 %; далее 
на фармацевтические и ветеринар-
ные препараты  703 (6,7%).

2015 жылы тіркелген та-
уар таңбаларын және қызмет 
көрсету таңбаларын бөлу бой-
ынша 36 кесте мәліметтері 
олардың көпшілігі былтырғы 
жылдағыдай жарнама, биз-
нес саласындағы менед-
жмент – 1536, жалпы санның 
14,4% құрайды; бұдан әрі 
фармацевтикалық және мал 
дәрігерлік дәрідәрмектерге – 
703 (6,7%)

Table 36 on the distribution 
of registered trademarks and 
service marks by years, as 
well as in previous years, 
shows that the largest number 
falls on advertising, business 
management – 1536, that 
is 14.4% of total number, 
further is pharmaceutical and 
veterinary preparations  703 
(6.7%) in 2015.

35 кесте
Таблица 35

Table 35

Қазақстанның өңірлері бойынша тіркелген тауар таңбаларын және қызмет көрсету 
таңбаларын жылдар бойынша бөлу

Распределение по регионам зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания 
Казахстана по годам

Regional distribution of the registered trademarks and serv ice marks of Kazakhstan by years

өңір 
регион
Region

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Алматы / Almaty 770 659 841 466 525 683 957 1011

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region 67 65 99 73 64 83 107 123

Астана / Astana 83 90 145 94 110 136 211 310

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region 5 22 15 9 6 11 16 26

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe region 99 65 56 40 46 42 68 57

Атырау обл. / Атырауская обл. / Atyrau region 8 10 13 2 5 8 18 29

ШығысҚазақстан обл. / ВосточноКазахстанская обл. / 
East Kazakhstan region

84 65 40 37 42 40 55 60

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / Zhambyl region 20 18 22 15 28 25 43 40

БатысҚазақстан обл. / ЗападноКазахстанская обл. / 
West Kazakhstan region

8 25 12 14 14 9 19 26

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / Karagandy 
region

73 53 62 59 61 40 74 90

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region 69 55 40 38 35 58 57 50

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. / Kyzylorda 
region

1 2 4 6 13 5 3 11

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. / Mangystau region 10 5 21 5 8 9 14 16

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / Pavlodar region 46 30 30 9 25 14 48 29

СолтүстікҚазақстан обл. / СевероКазахстанская обл. / 
North Kazakhstan region

59 29 22 12 20 35 55 48

Оңтүстік Қазақстан обл. / ЮжноКазахстанская обл. / 
South Kazakhstan region

57 46 64 38 37 50 90 112

Барлығы / Всего / Total 1459 1239 1486 917 1039 1248 1835 2038
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36 кесте
Таблица 36

Table 36

ХТҚК сыныптары бойынша тіркелген тауар таңбаларын және қызмет көрсету таңбаларын 
жылдар бойынша бөлу

Распределение по классам МКТУ зарегистрированных товарных знаков  
и знаков обслуживания по годам

Distribution of registered trademarks and serv ice marks under  
the Nice Classification classes by years

ХтҚК сыныбы 
Класс МКту
ICGS class

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Химиялық өнімдер...
Химические продукты...
Chemistry used in industry...

165 242 133 90 125 113 196 122

Бояулар, олифтер, лактер; қорғаныш құралдары...
Краски, олифы, лаки; защитные средства...
Paints, varnishes, lacquers...

91 99 86 63 49 62 123 137

Ағартуға арналған препараттар және өзге де заттар
Препараты для отбеливания и прочие вещества...
Bleaching preparations and other substances...

295 288 335 165 183 208 94 306

Техникалық май және жақпалар; жағатын майлар...
Технические масла и смазки; смазочные...
Industrial oils and greases; lubricants...

73 77 71 42 50 55 781 92

Фармацевтикалық және ветеринарлық дәрідәрмектер...
Фармацевтические и ветеринарные препараты...
Pharmaceutical and veterinary preparations...

716 677 786 495 604 562 143 703

Қарапайым металдар және олардың балқымалары...
Обычные металлы и их сплавы...
Common metals and their alloys...

162 131 159 83 65 87 150 140

Машиналар мен станоктар...
Машины и станки; двигатели...
Machines and machine tools; motors and engines...

167 199 152 123 108 100 87 160

Қолмен қолданылатын құралжабдықтар және құралсаймандар; 
пышақ...
Ручные орудия и инструменты; ножевые...
Hand tools and implements (handoperated); cutlery...

71 69 62 44 33 39 87 103

Ғылыми, теңіз аспаптары мен құралсаймандары...
Приборы и инструменты научные, морские...
Scientific, nautical, surveying...

343 375 401 277 239 288 393 423

Хирургиялық аспаптар мен құрал саймандар...
Приборы и инструменты хирургические...
Surgical, medical, dental...

88 78 93 72 57 74 209 114

Жарық беруге, қыздыруға арналған құрылғы...
Устройства для освещения, нагрева...
Apparatus for lighting, heating...

125 156 128 116 90 106 176 183

Көлік құралдары, аппараттар...
Транспортные средства, аппараты...
Vehicles; apparatus for locomotion...

145 211 162 82 101 110 176 212

Атылатын қарулар, оқдәрілер және снарядтар... 
Огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды...
Firearms; ammunition and projectiles...

37 29 25 16 5 9 29 45

Асыл металдар және олардың балқымалары, бұйымдар...
Благородные металлы и их сплавы, изделия...
Precious metals and their alloys and goods in precious metals...

87 101 83 64 48 53 130 129

Музыкалық аспаптар...
Музыкальные инструменты...
Musical instruments...

34 23 8 6 2 7 32 23
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ХтҚК сыныбы 
Класс МКту
ICGS class

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Қағаз, картон және солардан жасалатын бұйымдар...
Бумага, картон и изделия из них...
Paper, cardboard and goods made from these materials...

323 276 330 261 190 199 284 328

Каучук, резеңке, гуттаперча, ізбес, слюда... 
Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда...
Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica...

83 104 83 61 48 60 122 93

Былғары және былғарыға ұқсас зат, олардан жасалатын 
бұйымдар...
Кожа и имитация кожи, изделия из них...
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials...

124 153 125 84 92 85 186 138

Бейметалл құрылыс материалдары...
Неметаллические строительные материалы...
 Building materials (nonmetallic)...

154 141 128 73 66 96 162 168

Жиһаз, айна, картиналарға арналған жақтауша...
Мебель, зеркала, обрамления для картин ...
Furniture, mirrors, picture frames...

118 106 101 49 62 76 150 117

Үй немесе асүй керекжарақтары және ыдысаяқ...
Домашняя или кухонная утварь и посуда...
Household or kitchen utensils and containers...

114 117 103 53 80 77 195 157

Арқандар, жіптер, жуан арқандар, торлар, шатырлар, өрелер...
Канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы...
Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins...

40 26 23 6 6 21 38 31

Тоқыма емес және жіп...
Не текстильные и пряжа...
Yarns and threads...

32 24 12 5 1 8 27 19

Маталар мен тоқыма бұйымдары...
Ткани и текстильные изделия...
Textiles and textile goods...

76 74 72 23 36 51 94 82

Аяқ киім, бас киімдер...
Обувь, головные уборы...
Clothing, footwear, headgear...

238 305 256 149 229 177 288 256

Шілтер және тігілген бұйымдар, тоқыма бау және таспалар...
Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты...
Lace and embroidery, ribbons and braid...

59 44 36 16 12 25 51 46

Кілемдер, мырыштылар, төсеніштер, линолеум және өзгелер...
Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие...
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other...

50 35 26 14 12 27 59 40

Ойындар, ойыншықтар; гимнастикалық және спорттық...
Игры, игрушки; гимнастические и спортивные...
Games and playthings; gymnastic and sporting...

111 112 99 79 69 71 144 129

Ет, балық, құс және жабайы құс; ет сығындылары...
Мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты...
Meat, fish, poultry and game; meat extracts...

439 297 467 265 298 279 423 389

Кофе, шай, какао, қант, күріш, тапиока, саго...
Кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго...
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago...

674 488 607 393 334 404 659 531

Ауыл шаруашылық, баубақша...
Сельскохозяйственные, садовоогородные...
Agricultural, horticultural and forestry products...

113 91 108 45 93 70 126 109

Сыра; минералды және газдалған сулар...
Пиво; минеральные и газированные воды...
Beers; mineral and aerated waters...

469 393 479 294 304 269 383 318

Алкогольді сусындар (сырадан басқа)...
Алкогольные напитки (за исключением пива)...
Alcoholic beverages (except beers)...

298 328 249 158 178 167 289 219
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ХтҚК сыныбы 
Класс МКту
ICGS class

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Темекі, шегу керекжарақтары; сіріңкелер...
Табак; курительные принадлежности; спички...
Tobacco; smokers' articles; matches...

130 141 154 150 256 150 189 132

Жарнама; бизнес саласындағы менеджмент... 
Реклама; менеджмент в сфере бизнеса...
Advertising; business management...

1199 1053 1193 875 850 953 1296 1536

Сақтандыру; қаржылық қызмет...
Страхование; финансовая деятельность...
Insurance; financial affairs...

266 270 247 114 102 107 167 260

Құрылыс; жөндеу; жабдықтарды орнату...
Строительство; ремонт; установка оборудования...
Building construction; repair; installation services...

316 342 277 179 174 179 309 317

Телекоммуникациялар...
Телекоммуникации...
Telecommunications...

185 136 183 132 111 134 156 250

Тасымалдау; тауарларды буыптүю және сақтау...
Транспортировка; упаковка и хранение товаров...
Transport; packaging and storage of goods...

280 197 208 151 152 174 267 365

Материалдарды өңдеу...
Обработка материалов...
Treatment of materials...

148 126 100 63 65 69 95 115

Тәрбиелеу; оқу үрдісін қамтамасыз ету...
Воспитание; обеспечение учебного процесса...
Education; providing of training...

324 284 356 232 200 246 373 427

Ғылыми және технологиялық қызметтер көрсету...
Научные и технологические услуги...
Scientific and technological services...

360 365 269 183 201 245 284 277

Тағам өнімдерімен қамтамасыз ету жөнінде қызмет көрсету...
Услуги по обеспечению пищевыми продуктами...
Services for providing food and drink...

285 279 303 165 195 193 375 378

Медициналық қызмет көрсету; ветеринарлық қызмет көрсету...
Медицинские услуги; ветеринарные услуги...
Medical services; veterinary services...

162
110 118 82 77 86 139 181

Жекедара және әлеуметтік қызмет көрсету... 
Персональные и социальные услуги...
Legal services; security services...

72 100 105 64 42 66 79 123

Барлығы / Всего / Total 9841 9272 9501 6156 6294 6637 10215 10423
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REGISTRATION OF LICENSE CONTRACTS AND CONTRACTS OF ASSIGNMENT OF RIGHTS TO INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS

7
өнерКӘсіп МенШіГі оБЪеКтілерін өзГеГе 
Беру ШАрттАрЫн ЖӘне лиЦензиЯлЫҚ 
ШАрттАрДЫ тірКеу

реГистрАЦиЯ лиЦензионнЫХ ДоГоВороВ 
и ДоГоВороВ нА уступКу оБЪеКтоВ 
проМЫШленноЙ соБстВенности

REGISTRATION OF LICENSE CONTRACTS AND 
CONTRACTS OF ASSIGNMENT OF RIGHTS TO 
INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS

А.Хабиденова Управление экспертизы договоров 
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В 2015 году поступило на ре-
гистрацию 283 договора уступ-
ки прав на объекты интеллекту-
альной собственности, в том чис-
ле 251 договор уступки исключи-
тельных прав на товарные знаки, 
17 – на изобретения, 3 – на по-
лезные модели, 10 – на промыш-
ленные образцы, 2 – на селекци-
онные достижения.

В 2015 году поступило на ре-
гистрацию 248 лицензионных до-
говоров, в том числе сублицензи-
онных договоров и дополнитель-
ных соглашений к зарегистриро-
ванным лицензионным договорам. 
Из них: договоров о предоставле-
нии права на использование то-
варных знаков – 223, на исполь-
зование изобретений – 21, полез-
ных моделей – 2, промышленных 
образцов – 2. Подано 35 догово-
ров комплексной предпринима-
тельской лицензии, включающих 
в себя условия о предоставлении 
права на использование объектов 
интеллектуальной собственности. 

Всего в 2015 году зарегистри-
ровано 580 договоров о распоря-
жении исключительными права-
ми на объекты интеллектуальной 
собственности, из них:

• 246 договоров, заключен-
ных между иностранными лицами;

• 220 договора, заключен-
ного между лицами, зарегистри-

2015 жылы өнеркәсіп 
меншігіне қорғау құжаттарын 
беруге тауар таңбаларына 
қатысты – 251, өнер табыстарға 
– 17, пайдалы модельдерге – 
3, өнеркәсіптік үлгілерге – 10, 
селекциялық жетістікке – 2 
шарт берілді.

2015 жылы тіркеуге 248 
лицензиялық шарттар, соның 
ішінде сублицензиялық шарттар 
және тіркелген лицензиялық 
шарттарға қосымша келісімдер 
келіп түскен. Олардың ішінде: 
тауар таңбаларды пайдалануға 
құқық беру туралы 223 шарт, 
өнертабыстарды пайдалануға 
– 21, пайдалы модельдерді – 
2, өнеркәсіптік үлгілерді – 2. 
Зияткерлік меншік объектілерін 
пайдалануға құқықтар беру 
туралы талаптарын өзінде 
қамтитын кешенді кәсіпкерлік 
лицензияның 35 шарты келіп 
түскен.

Зияткерлік меншік 
объектілерін пайдалануға 
құқық беру туралы талаптарды 
қамтитын комплексті кәсіпкерлік 
лицензияның 35 шарты берілді.

2015 жылы барлығы 580 
шарт тіркелген, солардың 
ішінде:

• шетелдік тұлғалар ара-
сында 246 шарт жасалды;

өнЕрКӘсіп мЕнШіГі ОБЪЕКтіЛЕрін өзГЕГЕ БЕру 
Шарттарын ЖӘнЕ ЛИЦЕнзИЯЛыҚ ШарттарДы 
тірКЕу

рЕГИстраЦИЯ ЛИЦЕнзИОнныХ ДОГОВОрОВ 
И ДОГОВОрОВ на уступКу ОБЪЕКтОВ 
прОмыШЛЕннОЙ сОБстВЕннОстИ

REGISTRATION OF LICENSE CONTRACTS AND 
CONTRACTS OF ASSIGNMENT OF RIGHTS TO 
INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS

283 contracts of assignment 
of intellectual property rights, 
including 251 contracts of 
assignment of exclusive 
rights for trademarks, 17  
for inventions, 3  for utility 
models, 10  for industrial 
designs, 2  for selection 
achievements were received 
for registration in 2015.

248 license contracts, 
including sublicensing 
contracts and additional 
agreements to the registered 
license contracts were received 
for registration in 2015. 
Wherein: contracts on granting 
the right to use trademarks  
223, to use inventions  21, 
utility models  2, industrial 
designs  2. 35 contracts 
of complex entrepreneurial 
license, including conditions 
for granting the right to use 
intellectual property objects 
were filed.

Total number of registered 
contracts on disposal of 
exclusive rights to intellectual 
property objects is 580, of 
which:

• 246 contracts signed 
between foreign parties;

• 220 contracts signed 
between parties registered in 
the Republic of Kazakhstan;
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рованными в Республике Казах-
стан;

• 19 договоров, в которых 
лицом, передающим право, вы-
ступает казахстанское лицо, а ли-
цом, принимающее право, – ино-
странное;

• 95 договоров, в которых 
лицом, передающим право, вы-
ступает иностранное лицо, а ли-
цом, принимающее право, – ка-
захстанское.

Всего зарегистрировано:
• 276 договоров уступки 

прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности;

• 282 лицензионных дого-
вора (в том числе дополнитель-
ных соглашений к зарегистриро-
ванным лицензионным догово-
рам);

• 3 договора залога исклю-
чительных прав; 

• 19 договоров комплекс-
ной предпринимательской лицен-
зии, включающих в себя условия о 
предоставлении права на исполь-
зование объектов интеллектуальной 
собственности.

• Қазақстан Республика-
сында тіркелген тұлғалар ара-
сында 220 шарт жасалды;

• қазақстандық тұлға 
құқық беретін тұлға болып та-
былатын, ал құқық қабылдайтын 
– шетелдік тұлғасы болып табы-
латын 19 шарт тіркелді;

• шетелдік тұлға құқық 
беретін тұлға болып табыла-
тын, ал құқық қабылдайтын – 
қазақстандық тұлғасы болып 
табылатын 95 шарт тіркелді;

Барлық тіркелген 
келісімшарттардың саны:

• зияткерлік меншік 
объектілерін құқықты өзгеге бе-
руге – 276 шарт;

• лицензиялық шарт-
тар (тіркелген лицензиялық 
шарттарға қосалқы келісім дерді 
есепке ала отырып) – 282 шарт;

• ерекше құқық беруге – 
3 шарт; 

• зияткерлік меншік 
объектілерін пайдалануға 
құқықтар беру туралы талапта-
рын өзінде қамтитын кешенді 
кәсіпкерлік лицензия 19 шарты.

• 19 contracts where 

the grantor is a Kazakhstani 

party and a foreign party 

receives the right;

• 95 contracts where 

the grantor is a foreign party, 

and a Kazakhstani party 

receives the right.

Registered, total:

• 276 contracts of 

assignment of rights to 

industrial property objects;

• 282 license contracts 

(including additional 

agreements to the registered 

license contracts);

• 3 contracts of pledge 

of exclusive rights; 

• 19 contracts of 

complex entrepreneurial 

license, including conditions 

for granting the right to use 

intellectual property objects.

37 кесте
Таблица 37

Table 37

Қорғау құжаттарын өзгеге беруге тіркелген келісімшарттарды жылдар бойынша бөлу

Распределение зарегистрированных договоров на уступку охранных документов по годам

Distribution of registered contracts of assignment of rights by years

өнеркәсіптік меншік объектілеріне қорғау құжаттары 
охранные документы на объекты промышленной собственности

Documents of title for industrial property objects
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Өнертабыстарға қорғау құжаттары 
Охранные документы на изобретения
Documents of title for inventions

28 30 14 13 6 21 19 21

Пайдалы модельдерге қорғау құжаттары 
Охранные документы на полезные модели
Documents of title for utility models

7 5 3 2 2 7 7 3

Өнеркәсіптік үлгілерге қорғау құжаттары 
Охранные документы на промышленные образцы
Documents of title for industrial designs

7 3 6 2 7 12 4 5

Тауар таңбаларына айрықша құқықтар
Исключительные права на товарные знаки
Exclusive rights to trademarks

173 218 117 226 101 229 223 247
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38 кесте
Таблица 38

Table 38

Өнеркәсіп меншігі объектілерін пайдалануға тіркелген лицензиялық шарттарды жылдар 
бойынша бөлу

Распределение зарегистрированных лицензионных договоров на использование объектов 
промышленной собственности по годам

Distribution of registered license contracts for the use of industrial property objects by years

өнеркәсіптік меншік 
объектілері 

объекты промышленной 
собственности

Industrial property objects

лицензия түрлері 
Виды лицензии
License types

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Өнертабыстар 
Изобретения
Inventions

Айрықша лицензия 
Исключ. лицензия
Exclusive license

1 3 2 - 2 6 8 11

Айрықша емес лицензия 
Не исключ. лицензия
Nonexclusive license

8 27 1 - - 7 9 3

Толық лицензия 
Полная лицензия
Full license

- - 1 - - 1 - -

Барлыгы/ Всего/Total 9 30 4 - 2 14 17 14

Пайдалы модельдер 
Полезные модели
Utility models

Айрықша лицензия 
Исключ. лицензия
Exclusive license

- - 1 - - 1 1 1

Айрықша емес лицензия 
Не исключ. лицензия
Nonexclusive license

- - - - 1 4 4 4

Барлыгы/ Всего/Total 1 5 5 5

Өнеркәсіптік үлгілер 
Промышленные образцы
Industrial designs

Айрықша лицензия 
Исключ. лицензия
Exclusive license

- - - - - - - 2

Айрықша емес лицензия 
Не исключ. лицензия
Nonexclusive license

- - - - - 3 2 1

Барлыгы/ Всего/Total 3 2 3

Тауар таңбалары, қызмет 
көрсету таңбалары 
Товарные знаки, знаки 
обслуживания
Trademarks, service marks

Айрықша лицензия 
Исключит. лицензия
Exclusive license

24 14 28 23 21 25 73 22

Айрықша емес лицензия 
Не исключит. лицензия
Nonexclusive license

59 58 54 123
33

+34(д)
168 163 238

Толық лицензия 
Полная лицензия
Full license

- - - - - - - -

Барлыгы/ Всего/Total 83 72 82 146
54 + 34 

(д)
193 236 260

Селекциялық жетістіктер
Селекционные достижения
Selection achievements

Айрықша лицензия 
Исключ. лицензия
Exclusive license

- - - - - - - -

Айрықша емес лицензия 
Не исключ. лицензия
Nonexclusive license

- - - - 8 11 4 -

Толық лицензия 
Полная лицензия
Full license

- - - - - - - -

Барлыгы/ Всего/Total 8 11 4 -
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өнеркәсіптік меншік 
объектілері 

объекты промышленной 
собственности

Industrial property objects

лицензия түрлері 
Виды лицензии
License types

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Франшиза келісімшарттары 
Договоры франшизы
Franchise agreements

Айрықша емес лицензия 
Не исключ. лицензия
Nonexclusive license

1 - 1 1 2 2 3 17

Айрықша лицензия 
Исключит. лицензия
Exclusive license

1 - 1 4 - - 4 2

Барлыгы/ Всего/Total 2 - 2 5 2 2 7 19

Кепіл келісімшарттары 
Договоры залога
Contracts of pledge

- 2 1 6 2 1 2 6 3

39 кесте
Таблица 39

Table 39

Қазақстандық және шетел тұлғаларына қатысты тіркелген шарттарды бөлу

Распределение зарегистрированных договоров по принадлежности сторон к казахстанским и 
иностранным лицам

Distribution of registered contracts on supplies of the parties to the Kazakhstani and foreign

Барлық қарастырылғаны
Рассмотрено всего
Examined, total

573

Барлық тіркелгені 
Зарегистрировано всего
Registered, total

580

Оның ішінде: / Из них:/ Wherein:

Қазақстан Республикасында тіркелген тұлғалары арасында жасалған шарттар
Договоры, заключенного между лицами, зарегистрированными в Республике Казахстан 
Contracts signed between parties registered in the Republic of Kazakhstan

220

Шетелдік тұлғалар арасында тіркелген шарттар
Договоры, заключенные между иностранными лицами
Contracts signed between foreign parties

246

Құқығын беруші қазақстандық тұлға, қабылдаушы болып табылатын шетелдік тұлға арасында жасалған шарттар
Договоры, в которых лицом, передающим право, выступает казахстанское лицо, а лицом, принимающее право, – 
иностранное
Contracts where the grantor is a Kazakhstani party and a foreign party receives the right

19

Құқығын беруші шетелдік тұлға, құқықты қабылдаушы болып табылатын Қазақстан Республикасында тіркелген тұлға 
арасында жасалған шарттар
Договоры, в которых лицом, передающим право, выступает иностранное лицо, а лицом, принимающее право, – лицо, 
зарегистрированное в Республике Казахстан
Contracts where the grantor is a foreign party, and a Kazakhstani party receives the right

95
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40 кесте
Таблица 40

Table 40

Өнертабыстарға патенттерді пайдалану құқығын беру туралы тіркелген шарттар  
(техника саласы бойынша)

Зарегистрированные договоры о предоставлении права на использование патентов на 
изобретения (по областям техники)

Registered contracts on granting the right to use patents for inventions (by fields of technology)

техника саласы бойынша
по областям техники
By fields of technology

2015

Жеңіл, тамақ өнеркәсібі / Легкая, пищевая промышленность / Light, food industry -

Машина жасау, білдек жасау, құралдар жасау / Машиностроение, станкостроение, производство инструмента / 
Machinery and mechanical engineering, tool manufacturing

2

Медицина / Медицина / Medicine 1

Энергетика, электротехника / Энергетика, электротехника / Energy, Electrical Engineering -

Химия, мұнайхимия / Химия, нефтехимия / Chemicals, Petrochemicals -

Электроника, есептеу техникасы, аспап жасау / Электроника, вычислительная техника, приборостроение / 
Electronics, computers, instrumentation

1

Металлургия / Металлургия / Metallurgy 1

Мұнайгаз өнеркәсібі / Нефтегазодобывающая промышленность / Oil and gas industry 4

Құрылыс, құрылыс материалдары / Строительство, строительные материалы / Building, construction materials 3

Басқасы / Прочие / Other 2

Барлығы / Всего / Total 14
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8
өнерКӘсіптіК МенШіК оБЪеКтілерін 
ҚҰҚЫҚтЫҚ ҚорҒАу

прАВоВАЯ оХрАнА оБЪеКтоВ 
проМЫШленноЙ соБстВенности

LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ:

Конституция Республики Ка-
захстан от 30 августа 1995 года;

Уголовный кодекс Республики 
Казахстан от 16 июля 1997 года 
№167;

Гражданский Кодекс Респу-
блики Казахстан, Общая часть; 

Гражданский Кодекс Респу-
блики Казахстан, Особенная 
часть;

Закон Республики Казахстан 
«О товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях 
мест происхождения товаров»;

Закон Республики Казахстан 
«Об охране селекционных дости-
жений»;

Патентный Закон Республики 
Казахстан;

Приказ Министра юстиции 
Республики Казахстан от 30 
июня 2015 года № 364 «О вне-
сении изменений в приказ Ми-
нистра юстиции Республики Ка-
захстан от 24 февраля 2012 
года № 89 «Об утверждении 
Правил составления, оформле-
ния и рассмотрения заявок на 
некоторые объекты промышлен-
ной собственности, внесении 
сведений в соответствующие го-
сударственные реестры по объ-
ектам промышленной собствен-
ности Республики Казахстан, а 
также выдачи охранного доку-
мента и о внесении изменений 
в приказ исполняющего обязан-
ности Министра юстиции Респу-
блики Казахстан от 23 апреля 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ӨНЕРКӘСІПТІК МЕНШІКТІ ҚОРҒАУ 
САЛАСЫНДАҒЫ НОРМАТИВТІК-
ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІ:

Қазақстан Республикасының 
1995 жылғы 30 тамыздағы 
Конституциясы;

Қазақстан Республикасының 
1997 жылғы 16 шілдедегі 
№167 Қылмыстық кодексі

Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексі, Жалпы 
бөлім;

Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексі, Ерекше 
бөлім,

«Тауар таңбалары, қызмет 
көрсету таңбалары және та-
уар шығарылған жерлердің 
атаулары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы; 

«Селекциялық жетістіктерді 
қорғау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы; 

Қазақстан Республикасының 
Патент заңы;

2012 жылғы 24 ақпандағы 
«Қазақстан Республикасының 
өнеркәсіптік меншіктің кейбір 
объекттеріне өтінімдерді 
құру, рәсімдеу және қарау 
Ережелерін бекіту, сәйкес 
мемлекеттік тізілімдерге 
мәліметтер енгізу, со-
нымен қатар Қазақстан 
Республикасының Әділет 
министрінің міндет 
атқарушының 2010 жылғы 23 
сәуірдегі № 136 «Өнеркәсiптiк 
меншiк объектiлерiн құқықтық 
қорғаудың кейбiр мәселелерi» 
бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы» Қазақстан Респу-

REGULATIONS OF THE REPUBLIC  
OF KAZAKHSTAN IN THE FIELD  
OF INDUSTRIAL PROPERTY

Constitution of the Republic 
of Kazakhstan of 30 August 
1995;

The Criminal Code №167 of 
the Republic of Kazakhstan of 
16 July 1997;

The Civil Code of the 
Republic of Kazakhstan (general 
part);

The Civil Code of the 
Republic of Kazakhstan (special 
part);

Law of the Republic of 
Kazakhstan on Trademarks, 
Service Marks and Appellations 
of Origin;

Law of the Republic of 
Kazakhstan on the Protection of 
Selection Achievements;

Law on Patent of the 
Republic of Kazakhstan;

Order №364 of the Ministry 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan of 30 June 2015 on 
“On amending the order №89 
of the Ministry of Justice of 
the Republic of Kazakhstan of 
24 February 2012 “On adopting 
the regulations on constituting, 
preparing and considering of the 
applicants for certain objects of 
industrial property, on modifying 
the information to related state 
register on industrial property 
objects of the Republic of 
Kazakhstan, either on granting 
the titles of protection and 
amending the order №136 of 
Acting Minister of Justice of 
the Republic of Kazakhstan of 

өнЕрКӘсіптіК мЕнШіК ОБЪЕКтіЛЕрін ҚҰҚыҚтыҚ 
ҚОрҒау

праВОВаЯ ОХрана ОБЪЕКтОВ прОмыШЛЕннОЙ 
сОБстВЕннОстИ

LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY
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бликасы Әділет министрінің 
№89 бұйрығына өзерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің 2015 жылғы 30 
маусымдағы № 364 бұйрығы;

«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
Дүиежүзілік сауда ұйымына 
кіруге байланысты өзгерістер 
мен  толықтырулар енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
2015 жылғы 27 қазандағы № 
365V Заңы;

«Ғылыми және (неме-
се) ғылыми – техникалық 
қызметтің нәтижелерін коммер-
цияландыру туралы» Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 
31 қарашадағы 381V Заңы;  

«Мемлекеттік сатып алу-
лар туралы» Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 4 
желтоқсандағы № 434V Заңы; 

«Қазақстан Республикасы 
Әділет министрінің 2015 жылғы 
30 сәуірдегі №251 «Өнеркәсіптік 
меншік саласындағы мемлекеттік 
стандарттарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің 2015 жылғы 7 
желтоқсандағы №613 бұйрығы.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
РАТИФИЦИЯЛАҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК 
МЕНШІК САЛАСЫНДАҒЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КЕЛІСІМДЕР

Дүниежүзілік зияткерлік мен
шік ұйымын бекіткен Конвенция;

Өнеркәсіптік үлгілерді қорғау 
туралы Париж конвенциясы;

Патенттік кооперация туралы 
шарт (РСТ);

Тауар таңбаларын халықа
ра лық тіркеу туралы Мадрид 
келісімі;

Таңбаларды тіркеу үшін Та-
уарлар мен қызметтердің 
халықаралық классификациясы 
туралы Ницца келісімі; 

Патенттік реттемелер мақ
сатындағы микро орга низм дер ді 
сақтауды халықа ралық мойын-
дау туралы Будапешт шарты;

Өнеркәсіптік үлгілердің 
халықаралық сыныптамасын 
бекіту туралы Локарн келісімі;

2010 года № 136 «Некоторые 
вопросы правовой охраны объ-
ектов промышленной собствен-
ности»;

Закон Республики Казахстан 
от 27 октября 2015 года  № 
365V «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики 
Казахстан в связи со вступле-
нием во Всемирную торговую 
организацию»;

Закон Республики Казах-
стан от 31 октября 2015 года 
№ 381V «О коммерциализации 
результатов научной и (или) 
научнотехнической деятельно-
сти»;

Закон Республики Казахстан 
от 4 декабря 2015 года № 434
V «О государственных закупках»;

Приказ Министра юстиции 
Республики Казахстан от 7 де-
кабря 2015 года № 613 «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в приказ Министра юсти-
ции Республики Казахстан от 30 
апреля 2015 года № 251 «Об 
утверждении стандартов госу-
дарственных услуг в сфере про-
мышленной собственности.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, 
РАТИФИЦИРОВАННЫЕ 
РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

Конвенция, учреждающая 
Всемирную Организацию Интел-
лектуальной Собственности;

Парижская конвенция об 
охране промышленной соб-
ственности;

Договор о патентной коопе-
рации (РСТ);

Мадридское соглашение о 
международной регистрации то-
варных знаков;

Ниццкое соглашение о Меж-
дународной классификации то-
варов и услуг для регистрации 
знаков;

Будапештский договор о 
международном признании де-
понирования микроорганизмов 
для целей патентной процеду-
ры; 

23 April 2010 “Certain issues 
of legal protection of industrial 
property objects”;

Law “On amending and 
supplementing to certain 
legislative acts of the Republic 
of Kazakhstan in relation to 
the entry to the World Trade 
Organization” of 27 October 
2015;

Law “On commercialization 
of the results of scientific and 
(or) scientifictechnical activity” 
of 31 October 2015;

Law “On public 
procurements” of 4 December 
2015;

Order № 613 of the Minister 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan of 7 December, 
2015 “On amendments and 
additions to the Order № 251of 
the Minister of Justice of the 
Republic of Kazakhstan dated 
April 30, 2015 “On Approval of 
industrial property standards of 
public services”.

INTERNATIONAL AGREEMENTS 
IN THE FIELD OF INDUSTRIAL 
PROPERTY RATIFIED BY THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Convention Establishing 
the World Intellectual Property 
Organization;

Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property;

Patent Cooperation Treaty 
(PCT);

Madrid Agreement 
Concerning the International 
Registration of Marks;

Nice Agreement Concerning 
the International Classification 
of Goods and Services for the 
Registration of Marks;

Budapest Treaty on the 
International Recognition of 
the Deposit of Microorganisms 
for the Purposes of Patent 
Procedure;

Locarno Agreement 
Establishing an International 
Classification for Industrial 
Designs;



62

ӨНЕРКӘСІПТІК МЕНШІК ОБЪЕКТІЛЕРІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ / ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ / LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY

Локарнское соглашение об 
учреждении Международной 
классификации промышленных 
образцов;

Договор о законах по товар-
ным знакам (TLT);

Страсбургское соглашение о 
Международной патентной клас-
сификации;

Протокол к Мадридскому со-
глашению о международной ре-
гистрации товарных знаков;

Договор о патентном праве 
(PLT);

Сингапурский договор о за-
конах по товарным знакам;

Программа сотрудничества 
между Правительством Респу-
блики Казахстан и Всемирной 
Организацией Интеллектуальной 
Собственности;

Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве между Республи-
кой Казахстан, с одной стороны, 
и Европейскими сообществами 
и их государствамичленами, с 
другой стороны; 

Протокол к Соглашению о 
партнерстве и сотрудничестве, 
устанавливающему партнер-
ство между Республикой Казах-
стан, с одной стороны, и Евро-
пейскими сообществами и их 
государствамичленами, с дру-
гой стороны, принимая во вни-
мание вступление Чешской Ре-
спублики, Эстонской Республи-
ки, Республики Кипр, Латвий-
ской Республики, Литовской Ре-
спублики, Венгерской Республи-
ки, Республики Мальта, Респу-
блики Польша, Республики Сло-
вения и Словацкой Республики в 
Европейский союз;

Евразийская Патентная Кон-
венция;

Соглашение о мерах по охра-
не промышленной собственности 
и создании Межгосударственно-
го совета по вопросам охраны 
промышленной собственности;

Соглашение о сотрудниче-
стве по пресечению правонару-
шений в области интеллектуаль-
ной собственности;

Соглашение о мерах по 
предупреждению и пресечению 
использования ложных товарных 

Тауар таңбалары жөніндегі 
заңдар туралы шарт (TLT);

Халықаралық патенттік 
клас ификация туралы Страс-
бург келісімі;

Тауар таңбаларын халықа
ралық тіркеу туралы Мадрид 
келісіміне Хаттама;

Патент құқығы туралы шарт 
(PLT);

Тауар таңбалары бойынша 
заңдар туралы Сингапур шар-
ты;

Қазақстан Республика-
сы Үкіметі мен Дүниежүзілік 
зият керлік меншік ұйымы 
арасындағы ынтымақтастық 
бағ дар ламасы;

Бір тараптан Қазақстан Ре-
спубликасы, екінші тараптан 
Еуропалық қоғамдастықтар 
мен оларға мүше мемлекет-
тер арасында серіктестік және 
ынтымақтастық туралы келісім;

Бір тараптан Қазақстан Ре-
спубликасы және екінші тарап-
тан Чеш Республикасы, Эсто-
ния Республикасы, Кипр Респу-
бликасы, Латвия Республика-
сы, Литва Республикасы, Вен-
гер Республикасы, Мальта Ре-
спубликасы, Польша Республи-
касы, Словения Республикасы 
және Словакияның Еуропалық 
Одаққа енуін ескере отырып, 
Еуропалық қоғамдастықтар 
және оларға мүше мемле-
кеттер арасында серіктестік 
және ынтымақтастық туралы 
келісімге Хаттама;

Еуразиялық патенттік кон-
венция;

Өнеркәсіптік меншікті қор
ғау бойынша шаралар және 
өнеркәсіптік меншікті қорғау 
мәселелері бойынша Мем
лекетаралық кеңес құру тура-
лы келісім;

Зияткерлік меншік са ласын
дағы құқық бұзушылықтың ал-
дын алу жөніндегі ынтымақ
тастық туралы келісім;

Жалған тауар таңбалары 
мен географиялық белгілерді 
пайдаланудың алдын алу және 
ескерту бойынша шаралар ту-
ралы келісім;

Treaty on the Law of 
Trademarks. Regulations under 
the Trademark Law (TLT);

Strasbourg Agreement 
Concerning the International 
Patent Classification;

Protocol Relating to the 
Madrid Agreement Concerning 
the International Registration of 
Marks;

Patent Law Treaty (PLT);
Singapore Treaty on the Law 

of Trademarks;
Cooperation program 

between the Government of 
the Republic of Kazakhstan and 
the World Intellectual Property 
Organization;

Agreement on Partnership 
and Cooperation between the 
Republic of Kazakhstan, on the 
one part, and the European 
Communities and their Member
states, on the other part;

Protocol to the Agreement 
on Partnership and Cooperation 
Agreement establishing the 
partnership between the 
Republic of Kazakhstan, 
on the one hand, and the 
European Communities and 
their Member States, on 
the other hand, taking into 
account the accession of the 
Czech Republic, the Republic 
of Estonia, the Republic of 
Cyprus, the Republic of Latvia, 
the Republic of Lithuania , 
the Republic of Hungary, the 
Republic of Malta, the Republic 
of Poland, the Republic of 
Slovenia and the Slovak 
Republic to the European 
Union;

The Eurasian Patent 
Convention;

Agreement on Measures 
for the Protection of Industrial 
Property and the establishment 
of the Interstate Council on the 
Protection of Industrial Property;

Agreement on cooperation 
in preventing violations in the 
field of intellectual property;

Agreement on measures of 
preventing and suppression of 
utilization of false trademarks 
and geographical indications;
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знаков и географических указа-
ний; 

Соглашение о взаимном обе-
спечении сохранности межгосу-
дарственных секретов в области 
правовой охраны изобретений;

Соглашение о выпуске со-
вместного регионального 
патентноинформационного про-
дукта на оптических дисках CD
ROM;

Концепция формирования на-
циональных баз данных и орга-
низации межгосударственного об-
мена информацией по предупре-
ждению и пресечению правонару-
шений в области интеллектуаль-
ной собственности;

Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе;

Соглашение о зоне свободной 
торговли между Евразийским эко-
номическим союзом и Социали-
стической Республикой Вьетнам;

Договор о координации дей-
ствий по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности;

Соглашение о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве 
между Республикой Казахстан и 
Европейским Союзом; 

Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и 
Правительством Республики Ка-
захстан о сотрудничестве в обла-
сти охраны промышленной соб-
ственности; 

Соглашение между Правитель-
ством Республики Казахстан и 
Правительством Грузии о сотруд-
ничестве в области охраны про-
мышленной собственности;

Соглашение между Правитель-
ством Республики Казахстан и 
Правительством Азербайджанской 
Республики о сотрудничестве в 
области охраны промышленной 
собственности;

Соглашение между Правитель-
ством Республики Казахстан и 
Правительством Республики Узбе-
кистан о сотрудничестве в обла-
сти охраны прав интеллектуаль-
ной собственности;

Протокол о внесении измене-
ний в Соглашение между Пра-
вительством Республики Казах-
стан и Правительством Республи-

Өнертабысты құқықтық 
қорғау саласында мемлеке та
ралық құпиялылықты сақтауды 
өзара қамтамасыз ету туралы 
келісім;

CDROM оптикалық дискле
рі не бірлескен аймақтық па
тенттік ақпараттық өнімдер 
шығару туралы келісім;

Зияткерлік меншік саласын-
да құқық бұзушылықты ескер-
ту және алдын алу бойын-
ша ақпараттармен мемлекет 
аралық алмасуды ұйымдастыру 
және ұлттық мәліметтер қорын 
қалыптыстыру тұжырымдамасы;

Еуразиялық экономикалық 
одақ туралы;

Еуразиялық экономикалық 
одақ пен Вьетнам Социалистік 
Республикасы арасындағы 
еркін сауда аймағы туралы 
келісім;

Зияткерлік меншік 
объектілеріне құқықтарды 
қорғау жөніндегі ісәрекеттерді 
үйлестіру туралы шарттар;

Қазақстан Республикасы 
мен Еуропа Одағы арасын-
да кеңейтілген серіктестік пен 
ынтымақтастық туралы келісім; 

Ресей Федерациясы 
Үкіметі мен Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметі арасындағы 
өнеркәсіптік меншікті қорғау 
саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісім;

Қазақстан Республика-
сы Үкіметі мен Грузия Үкіметі 
арасындағы өнеркәсіптік 
меншікті қорғау саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісім;

Қазақстан Республикасы 
Үкіметі мен Әзірбайжан Респу-
бликасы Үкіметі арасындағы 
өнеркәсіптік меншікті қорғау 
саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісім;

Қазақстан Республикасы 
Үкіметі мен Өзбекстан Респу-
бликасы Үкіметі арасындағы 
зияткерлік меншікті қорғау 
саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісім.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметі мен Өзбекстан Респу-
бликасы Үкіметі арасындағы 
өнеркәсіптік меншікті қорғау 

Agreement on mutual 
ensuring the safety of interstate 
secrets in the field of legal 
protection of inventions;

Agreement on the issue of 
joint regional patent information 
product of the optical disk CD
ROM;

Concept of formation of 
national databases and the 
organization of international 
exchange of information on 
the prevention and suppression 
of violations in the field of 
intellectual property;

Treaty on the Eurasian 
Economic Union;

Agreement on free trade 
zone between the Eurasian 
Economic Union and The 
Socialist Republic of Vietnam;

Agreement on coordination 
of actions regarding protection 
of intellectual property rights;

Agreement on expanded 
partnership and cooperation 
between the Republic of 
Kazakhstan and the European 
Union;

Agreement between the 
Government of the Russian 
Federation and the Government 
of the Republic of Kazakhstan 
on cooperation in the field of 
industrial property;

Agreement between the 
Government of the Republic 
of Kazakhstan and the 
Government of Georgia on 
Cooperation for the Protection 
of Industrial Property;

Agreement between the 
Government of the Republic 
of Kazakhstan and the 
Government of the Republic of 
Azerbaijan on cooperation in 
the field of industrial property;

Agreement between the 
Government of the Republic 
of Kazakhstan and the 
Government of the Republic 
of Uzbekistan on cooperation 
in the field of protection of 
intellectual property rights;

Protocol amending the 
Agreement between the 
Government of the Republic 
of Kazakhstan and the 
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саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісімге өзгерістер 
енгізу туралы хаттама;

Қазақстан Республика-
сы Үкіметі мен Ресей Феде-
рациясы Үкіметі арасындағы 
екі жақты әскери техникалық 
ынтымақтастық барысын-
да алынған және пайдаланы-
латын зияткерлік қызметтің 
нәтижелеріне құқықтарды өзара 
қорғау туралы келісімі.

ки Узбекистан о сотрудничестве 
в области охраны промышлен-
ной собственности от 2 июня 
1997 года;

Соглашение между Прави-
тельством Республики Казахстан 
и Правительством Российской 
Федерации о взаимной охране 
прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, использу-
емые и полученные в ходе дву-
стороннего военнотехнического 
сотрудничества.

Government of the Republic of 
Uzbekistan on cooperation in the 
field of protection of intellectual 
property rights;

Agreement between the 
Government of the Republic of 
Kazakhstan and the Government 
of the Russian Federation on 
mutual protection of intellectual 
property used or received in 
the course of bilateral military
technical cooperation.
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9
өнерКӘсіп МенШіК сАлАсЫнДА ҚҰҚЫҚтЫҚ 
ҚорҒАуДЫҢ норМАтиВтіК БАзАсЫн ЖетілДіру

соВерШенстВоВАние норМАтиВноЙ 
прАВоВоЙ БАзЫ В сФере проМЫШленноЙ 
соБстВенности

IMPROVEMENT OF THE REGULATIONS IN THE 
FIELD OF INDUSTRIAL PROPERTY
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7 апреля 2015 года был при-
нят Закон Республики Казахстан 
от № 300V ЗРК «О внесении из-
менений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам 
правового регулирования сферы 
интеллектуальной собственности».

В целях гармонизации патент-
ного законодательства Казахста-
на и стран Организации экономи-
ческого сотрудничества и разви-
тия был исключен инновационный 
патент из перечня инструментов 
охраны прав на объекты промыш-
ленной собственности в Казахста-
не.

Закон также отменил выдачу 
свидетельства на товарный знак 
на бумажных носителях, в связи 
с переходом на автоматизирован-
ную систему получения подтверж-
дения охраны товарного знака пу-
тем выдачи по просьбе заявите-
ля выписок из Государственного 
реестра.

В рамках Концепции по вхож-
дению Казахстана в число 30ти 
самых развитых государств мира 
была создана Рабочая группа по 
переходу к стандартам ОЭСР и 
дальнейшему совершенствованию 
законодательства в сфере интел-
лектуальной собственности, в со-
став которой входят и представи-
тели РГП «НИИС».

26 мая 2015 года утвержден 
приказ Министра юстиции №294 
«О внесении изменения в при-
каз Министра юстиции Республи-
ки Казахстан от 18 декабря 2014 
года №368 «Об утверждении цен 
на работы и услуги, реализуемые 

2015 жылғы 7 сәуірінде 
«Зияткерлік меншік са-
ласын құқықтық рет-
теу мәселелері бойынша 
Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнама актілеріне 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының № 300V 
ҚРЗ Заңы. 

Қазақстан және Экономика
лық ынтымақтастық және даму 
ұйымы елдерінің патенттік 
заңнамасын үйлестіру мақ
сатын да Қазақстан да өнер
кәсіптік меншік объект іле
ріне құқықтарын қорғау 
құралдарының тізімінен инно
вация лық патент алып таста-
лады.

Заң қағаз тасымалдау-
шыда тауар таңбаға куәлік 
беруді алып тастауды және 
өтінім берушінің өтініші бойын-
ша тек Мемлекеттік тізілімнен 
көшірмені беру жолымен тау-
ар таңбасы қорғауын растауды 
алудың автоматтандырылған 
жүйесіне көшуді қарастырады.

Қазақстанның әлемнің 
30 дамыған мемлекеттерінің 
қатарына кіру аясында ЭЫРЕ 
стандарттарына ауысу және 
зияткерлік меншік саласын-
да заңнаманы әрі қарай 
жетілдіру бойынша «ҰЗМИ» 
РМК қызметкерлерінен тұратын 
Жұмыс тобы құрылды.

2014 жылғы 18 желтоқ сан
дағы «ҰЗМИ» РМК жүзеге асы-
рылатын жұмыстарға және 
қызметтерге бағаларды бекіту 
туралы» Әділет министрінің 

On 7 April 2015 the Law 
№ 300V ЗРК “On amending 
and supplementing to certain 
legislative acts of the Republic 
of Kazakhstan on the issues of 
legal regulations of the sphere 
of IP” was adopted.

Innovative patent was 
excluded from the list IP 
objects of protection, in order 
to harmonize patent legislation 
of Kazakhstan and of the 
Organization for Economic 
Cooperation and Development 
countries.

Due to phasing out to the 
automated system of receipt 
the confirmation on trademark 
protection through granting 
the excerpt from State registry 
by the request of applicant, 
this Law also abolished the 
issuance of certificate for 
trademarks on the paper. 

Working group, which 
consists NIIP’s representatives 
either, on implementation of 
OECD country’s standards 
and further developing of 
the legislation in the sphere 
of IP was created within the 
framework of entering of 
Kazakhstan into the 30th of 
the leading countries of the 
world.

On 26 May 2015 the 
order №294 of the Ministry 
of Justice “On amending the 
Order №368 “On approval of 
the fees of the services and 
work of the «National Institute 
of Intellectual Property» 
Republican state enterprise 

өнЕрКӘсіп мЕнШіК саЛасынДа ҚҰҚыҚтыҚ 
ҚОрҒауДыҢ нОрматИВтіК Базасын ЖЕтіЛДіру

сОВЕрШЕнстВОВанИЕ нОрматИВнОЙ 
праВОВОЙ Базы В сФЕрЕ прОмыШЛЕннОЙ 
сОБстВЕннОстИ

IMPROVEMENT OF THE REGULATIONS IN THE FIELD 
OF INDUSTRIAL PROPERTY
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Республиканским государствен-
ным предприятием на праве хо-
зяйственного ведения «Нацио-
нальный институт интеллектуаль-
ной собственности» Министерства 
юстиции Республики Казахстан». 

Приказом Министра юстиции 
Республики Казахстан от 30 июня 
2015 года № 364 были внесе-
ны изменения в приказ Министра 
юстиции Республики Казахстан от 
24 февраля 2012 года № 89 «Об 
утверждении Правил составления, 
оформления и рассмотрения за-
явок на некоторые объекты про-
мышленной собственности, вне-
сении сведений в соответству-
ющие государственные реестры 
по объектам промышленной соб-
ственности Республики Казахстан, 
а также выдачи охранного доку-
мента и о внесении изменений в 
приказ исполняющего обязанно-
сти Министра юстиции Республи-
ки Казахстан от 23 апреля 2010 
года №136 «Некоторые вопросы 
правовой охраны объектов про-
мышленной собственности».

27 октября 2015 года принят 
Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Ка-
захстан в связи со вступлением 
во Всемирную торговую органи-
зацию». 

31 октября 2015 года принят 
Закон «О коммерциализации ре-
зультатов научной и (или) научно
технической деятельности», раз-
работанный с учетом опыта стран 
ОЭСР.

Целью Закона является повы-
шение результативности отече-
ственной научной сферы, уров-
ня внедрения инноваций и разви-
тие высокотехнологичных произ-
водств в приоритетных направле-
ниях развития экономики. 

4 декабря 2015 года принят 
Закон «О государственных за-
купках», в котором предусмотре-
на норма о государственном за-
купе из одного источника в слу-
чае, приобретения товаров, услуг, 
являющихся объектами интеллек-
туальной собственности, у лица, 
обладающего исключительными 

№368 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы» Әділет 
министрінің 2015 жылғы 26 
мамырдағы №294 бұйрығы 
бекітілді.

2012 жылғы 24 ақпандағы 
«Қазақстан Республикасының 
өнеркәсіптік меншіктің кейбір 
объектілеріне өтінімдерді құ
ру, рәсімдеу және қарау 
Ере же лерін бекіту, сәйкес 
мемлекеттік тізілімдерге мә
лі мет терді енгізу, сонымен 
қатар Қазақстан Республи ка
сы Әділет министрінің міндетін 
атқа ру шының 2010 жылғы 23 
сәуір дегі №136 «Өнеркәсiптiк 
меншiк объектiлерiн құқықтық 
қорғаудың кейбiр мәселелерi» 
бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Әділет министрінің 
№89 бұйрығына өзерістер 
мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» Қазақстан Республика-
сы Әділет министрінің 2015 
жылғы 30 маусымдағы №364 
бұйрығы шығарылды.

2015 жылғы 27 қазанда 
«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
Дүиежүзілік сауда ұйымына 
кіруге байланысты өзгерістер 
мен  толықтырулар енгізу ту-
ралы» Заң қабылданды.

ЭЫДҰ елдерінің тәжірибесін 
ескере отырып, 2015 жылғы 
31 қазанда «Ғылыми және 
(немесе) ғылыми – техникалық 
қызметтің нәтижелерін ком-
мерцияландыру туралы» Заң 
қабылданды.

Отандық ғылыми саланың 
нәтижелілігін, инновация-
ларды енгізу деңгейін арт-
тыру және экономиканың 
басым бағыттарында 
ж о ғ а р ы т е х н о л о г и я л ы қ 
өндірістерді дамыту Заңның 
мақсаты болып табылады.  

2015 жылғы 4 желтоқсанда 
«Мемлекеттік сатып алулар ту-
ралы» Заң қабылданды, онда 
зияткерлік меншік объектісі 
болып табылатын тауар-
лар мен қызметтерді са-
тып алынатын тауарлар мен 
қызметтерге қатысты айрықша 

by the right of economic 
management of the Ministry 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan was approved.

By the Order № 364 of 
the Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan of 30 
June 2015 was amended the 
order № 89 of the Ministry 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan of 24 February 
2012 “On adopting the 
regulations on constituting, 
preparing and considering 
of the applicants for certain 
objects of industrial property, 
on modifying the information 
to related state register on 
industrial property objects of 
the Republic of Kazakhstan, 
either on granting the titles of 
protection and amending the 
order №136 of Acting Minister 
of Justice of the Republic 
of Kazakhstan of 23 April 
2010 “Certain issues of legal 
protection of industrial property 
objects”.

Law “On amending and 
supplementing to certain 
legislative acts of the Republic 
of Kazakhstan in relation to 
the entry to the World Trade 
Organization” was adopted on 
27 October, 2015.

Law “On commercialization 
of the results of scientific and 
(or) scientifictechnical activity”, 
developed by the experience of 
OECD countries was approved 
on 31 October 2015.

The purposes of the law 
are increasing the efficiency of 
domestic scientific community, 
the level of innovating and 
development of the high
technological manufacturers in 
priority areas of economy. 

Law “On public 
procurements” was adopted 
on 4 December 2015, which 
considers the norm on public 
procurement from one source 
in case of purchasing of 
products, services, which 
are the objects of intellectual 
property, from person, who has 
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правами в отношении приоб-
ретаемых товаров, услуг.

Утвержден приказ Мини-
стра юстиции от 7 декабря 
2015 года № 613 «О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в приказ Министра юсти-
ции Республики Казахстан от 
30 апреля 2015 года № 251  
«Об утверждении стандартов 
государственных услуг в сфе-
ре промышленной собственно-
сти».

exclusive rights in relations of 
purchased products, services.

Order № 613 of the Minister 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan of 7 December, 
2015 “On amendments and 
additions to the Order № 251of 
the Minister of Justice of the 
Republic of Kazakhstan dated 
April 30, 2015 “On Approval of 
industrial property standards of 
public services” was adopted.

құқықтары бар тұлғадан са-
тып алған жағдайда бір көзден 
мемлекеттік сатып алу туралы 
норма көзделген. 

Әділет министрінің «Қазақстан 
Республикасы Әділет министрінің 
2015 жылғы 30 сәуірдегі №251 
«Өнеркәсіптік меншік саласындағы 
мемлекеттік стандарттарды бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Әділет министрінің 2015 жылғы 
7 желтоқсандағы №613 бұйрығы 
шығарылды.
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10
2015 ЖЫлҒЫ ХАлЫҚАрАлЫҚ ЫнтЫМАҚтАстЫҚ

МеЖДунАроДное сотруДниЧестВо  
В 2015 ГоДу

INTERNATIONAL COOPERATION IN 2015

А.Артыкова Управление права, международного сотрудничества и связям со СМИ  
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Подписание Меморандума о 
сотрудничестве и взаимопонимании 
между РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» 
и Национальным институтом 
промышленной собственности 
(Французская Республика)

7 октября 2015 года в г. Же-
нева (Швейцария) в рамках ра-
боты 55ой серии заседаний Ас-
самблеи государств–членов ВОИС 
между РГП «Национальный инсти-
тут интеллектуальной собственно-
сти» Министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан и Националь-
ным институтом промышленной 
собственности (Французская Ре-
спублика) был заключен Меморан-
дум о сотрудничестве и взаимопо-
нимании. Основной целью Мемо-
рандума является развитие систе-
мы охраны прав на объекты про-
мышленной собственности, реали-
зация долгосрочного сотрудниче-
ства и обмен опытом.

Подписание Программы 
сотрудничества в области 
автоматизации и информатизации 
между ЕАПВ и РГП «НИИС»

В целях подписания Програм-
мы сотрудничества, а также уста-
новки программного обеспечения 
макросов для редакторской служ-
бы РГП «НИИС» и обсуждения 
альтернативного варианта элек-
тронной подачи через националь-
ное патентное ведомство, 7 дека-
бря 2015 года состоялась встре-
ча с делегацией ЕАПВ в составе 
Начальника управления патентной 
информации и автоматизации Си-
ротюка В.О. и Начальника группы 
развития безбумажных информа-
ционных технологий ЕАПВ Тюрина 
Е.Г. и была подписана Программа 
сотрудничества в области авто-

«Ұлттық зияткерлік меншік 
институты» РМК және Ұлттық 
өнеркәсіптік меншік институты 
(Франция Республикасы) арасында 
ынтымақтастық және өзара 
түсіністік туралы Меморандумға қол 
қою

2015 жылғы 7 қазанда Же-
нева қ. (Швецария) ДЗМҰ 
мүшемемлекеттері Ассамбле-
ясы отырыстарының 55 кезеңі 
шеңберінде «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» РМК және 
Ұлттық өнеркәсіптік меншік ин-
ституты (Франция Республика-
сы) арасында ынтымақтастық 
және өзара түсіністік туралы 
Меморандумға қол қойылды. 
Меморандумның негізгі 
мақсаты өнеркәсіптік меншік 
объектілеріне құқықтарды қорғау 
жүйесін дамыту, ұзақ мерзімді 
ынтымақтастықты жүзеге асыру 
және тәжірибе алмасу болып та-
былады.

ЕАПҰ және «ҰЗМИ» РМК 
арасындағы Автоматтандыру және 
ақпараттандыру бағдарламасына 
қол қою

Ынтымақтастық бағ дар ла ма
сы на қол қою, сонымен қатар 
«ҰЗМИ» РМК редакциялық қыз
меті үшін макростарды бағ дар
лама лық қамтамасыз етуді ор-
нату және ұлттық патенттік 
ұйы мы арқылы электрондық өті
нім берудің альтернативті нұс 
қасын талқылау мақсатында 
2015 жылғы 7 желтоқсанында 
ЕАПҰ және «ҰЗМИ» РМК арасын
дағы Автоматтандыру және ақ
парат тандыру бағ дар ла ма сына 
қол қойылды және ЕАПҰ Па
тент тік ақпарат және автомат-
тандыру басқармасының бас-
шысы В.О.Сиротюк және ЕАПҰ 

Signing of the Memorandum on 
cooperation and understanding 
between National Institute of 
Intellectual Property RSE and 
National Institute of industrial 
property (Republic of France)

On 7 October 2015 
within the framework the 
55th session of General 
Assembly meeting of WIPO 
between “National Institute 
of Intellectual Property” 
RSE of the Ministry of 
Justice and National Institute 
of industrial property 
(Republic of France) the 
Memorandum on cooperation 
and understanding was 
concluded. The main 
purposes of the Memorandum 
are developing of the IP 
protection system, realization 
of further cooperation and 
exchange the experience.

Signing of the Cooperation 
program in the field of 
automation and informatization 
between National Institute of 
Intellectual Property RSE and 
Eurasian Patent office

On 7 December 2015, 
in view of signing of the 
Cooperation program and 
installation of macro software 
providing to the “NIIP” RSE 
was held the meeting with 
delegation of EAPO  Head 
of patent information and 
automatization division Mr. 
V.O. Sirotonyuk and Head 
of development group 
of paperless information 
technologies Ms. E.G. 
Tyurina and was signed 
the Cooperation program in 

2015 ЖыЛҒы ХаЛыҚараЛыҚ ынтымаҚтастыҚ

мЕЖДунарОДнОЕ сОтруДнИЧЕстВО В 2015 ГОДу

INTERNATIONAL COOPERATION IN 2015
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матизации и информатизации 
между ЕАПВ и РГП «НИИС».

В соответствии с Програм-
мой сотрудничества плани-
руется установить программ-
ное обеспечение макросов 
для редакторской службы РГП 
«НИИС», а также провести об-
учение по проверке коррек-
ции текстов описаний па-
тентных документов. Кроме 
того, запланировано обсужде-
ние альтернативного варианта 
электронной подачи евразий-
ских заявок через националь-
ное патентное ведомство.

Региональный семинар 
Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
на темы: «Доступ к патентной 
информации – методика и 
техника поиска» и «Развитие 
региональной Центрально-
Азиатской сети центров 
поддержки технологий и 
инноваций»

С 19 по 21 мая 2015 года 
в г. Алматы состоялся регио-
нальный семинар на следую-
щие темы: «Доступ к патент-
ной информации – методика 
и техника поиска» и «Разви-
тие региональной Центрально
Азиатской сети центров под-
держки технологий и иннова-
ций (ЦПТИ)», организованный 
совместно со Всемирной ор-
ганизацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС).

В ходе первой рабочей ча-
сти семинара были обсужде-
ны вопросы значимости рас-
пространения и использова-
ния патентной информации, 
доступа к поисковым систе-
мам. Во второй части – соз-
дание и развитие сети ЦПТИ 
в ЦентральноАзиатском реги-
оне в рамках проекта ВОИС.

В качестве основных лек-
торов семинара выступили 
директор Департамента до-
ступа к информации и зна-
ниям ВОИС Алехандро Рока 
Кампана и начальник отдела 
поддержки инноваций и тех-

Қағазсыз ақпараттық құралдарын 
дамыту тобының басшысы 
Е.Г.Тюрин басшылық етуімен ЕАПҰ 
делегациясымен кездесу өтті. 

Ынтымақтастық бағдарламасының 
мақсаты  «ҰЗМИ» РМК ре дак
циялық қызметі үшін макростарды 
бағдарламалық қамтамасыз етуді 
орнату, сонымен қатар патенттік 
құжаттары сипаттамаларының мә
тіндерін формалды тексеру және 
түзету үшін макростарды пайда-
лану бойынша «ҰЗМИ» РМК қыз
меткерлерін оқыту. Сонымен қатар, 
ұлттық патенттік ұйымы арқылы 
электрондық өтінім берудің бала-
малы нұсқасын талқылау жоспар-
лануда.

Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымымен бірлесіп 2015 жылғы 
19-21 мамыр аралығында «Патенттік 
ақпараттық ресурстар. Ұлттық 
ведомстволардың іздеу базаларына 
қол жеткізу. Патенттік ақпараттық 
орталықтарды құру жөнінде тәжірибе 
алмасу», «Орталық Азияда аймақтық 
технологиялар мен инновацияларды 
қолдау орталықтары желісін дамыту» 
тақырыптарына Алматы қ. аймақтық 
семинар

Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымымен (ДЗМҰ) бірлесіп 2015 
жылғы 1921 мамыр аралығында 
«Патенттік ақпараттық ресур-
стар. Ұлттық ведомстволардың 
іздеу базаларына қол жеткізу. 
Патенттік ақпараттық орталықтарды 
құру жөнінде тәжірибе алмасу», 
«Орталық Азияда аймақтық тех-
нологиялар мен инновациялар-
ды қолдау орталықтары желісін 
дамыту» тақырыптарына Алматы 
қаласындааймақтық семинары өтті.

Семинардың бірінші жұмыс 
бөлігі барысында патенттік 
ақпаратты пайдаланудың және 
таратудың, іздеу жүйелеріне қол 
жетудің маңыздылығы мәселелері 
талқыланды. Екінші бөлімінде – 
ДЗМҰ жобасы аясында ОртаАзия 
аумағында ТИҚО жүйесін құру және 
дамыту.

Негізгі лекторлар ретінде ДЗМҰ 
Ақпаратқа және білімге қол жеткізу 
департаментінің директоры Але-
хандро Рока Кампана және ДЗМҰ 

the field of automation and 
informatization.

The purposes of the 
Program of Cooperation were 
installing the macro software 
providing to the “NIIP” RSE, 
holding the training on checking 
the translation of the texts 
of the descriptions of patent 
documents, also discussion 
of alternative electronically 
filling of Eurasian applications 
through national patent offices.

Regional seminar of the World 
Intellectual Property Organization 
on: “Patent-information 
resources. Access to technology 
for innovation – search strategies 
and techniques”. “Meeting on 
developing a regional central 
Asian Network of technology and 
innovation support centers”

From 19 to 21 May 2015 
the regional seminars on 
“Patentinformation resources. 
Access to technology for 
innovation – search strategies 
and techniques” and “Meeting 
on developing a regional 
central Asian Network of 
technology and innovation 
support centers”, organized 
by the “National Institute of 
Intellectual Property” RSE 
in collaboration with the 
World Intellectual Property 
Organization were held.

During the first part of 
the seminar the issues on 
significance of expanding and 
utilization of patent information 
were discussed. At the second 
part of the seminar the issues 
on creation of network of 
technology and innovation 
support centers in Central 
Asian region in the framework 
of WIPO were discussed.

Director of the Access to 
information and knowledge 
division of WIPO, Mr. Alejandro 
Roca Campana and Head, 
innovation and Technology 
support section of WIPO 
Mr. Andrew Czajkowski, were 
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нологий ВОИС Эндрю Чайков-
ски. В мероприятии приняли 
участие представители патент-
ных ведомств Германии, Рос-
сийской Федерации, Кыргызста-
на, Таджикистана, Узбекистана, 
Азербайджана, Армении, Грузии, 
патентные поверенные и пред-
ставители государственных ор-
ганов, заинтересованных органи-
заций Казахстана.

Международная конференция на 
тему «Географические указания: 
последние достижения на 
международной арене»

В период с 30 сентября по 
1 октября 2015 года в г. Тби-
лиси (Грузия) состоялась меж-
дународная конференция «Гео-
графические указания: послед-
ние достижения на международ-
ной арене», организованная На-
циональным центром интеллек-
туальной собственности Грузии 
(Сакпатенти) и Всемирной орга-
низацией интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС).

В работе конференции при-
няли участие представители па-
тентных ведомств, заинтересо-
ванных предприятий и организа-
ций Италии, Венгрии, Румынии, 
Молдовы, Азербайджана, Украи-
ны, Кыргызстана, Казахстана.

Республику Казахстан пред-
ставлял директор РГП «Нацио-
нальный институт интеллектуаль-
ной собственности» Министер-
ства юстиции Сырым Бекенов.

В первый рабочий день кон-
ференции участники обсудили 
вопросы значения роли ВОИС в 
развитии национальных систем 
интеллектуальной собственно-
сти, системы контроля геогра-
фических указаний в Грузии и 
Европейском Союзе на приме-
ре Франции, вопросы по Лисса-
бонскому соглашению об охране 
наименований мест происхожде-
ния товаров и их международ-
ной регистрации.

Второй день мероприятия 
был посвящен выступлениям де-
легатов из разных стран о наци-
ональном опыте охраны геогра-
фических указаний для несель-
скохозяйственных товаров. Ди-

Технологиялар мен инновация-
ларды қолдау бөлімінің басшысы 
Эндрю Чайковски дәріс оқыды. 
Ісшараға Өзбекстан, Тәжікстан, 
Әзірбайжан, Грузия, Қырғызстан 
патенттік ведомстволарының 
өкіл де рі, патенттік сенім біл ді
рілген өкілдер және Қазақстан
ның мүдделі мем ле кеттік орган
да ры ның өкілдері қатысты.

«Географиялық көрсеткіштер: 
халықаралық сахнада» тақырыбына 
халықаралық конференциясы

2015 жылғы 30 қыркүйектен 
бастап 1 қазанға дейін Тбили-
си қ. (Грузия) Грузияның Ұлттық 
зияткерлік меншік орталығымен 
(Сакпатенти) және Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымымен 
ұйымдастырылған «Географиялық 
көрсеткіштер: халықаралық сах-
нада» тақырыбына халықаралық 
конференция өтті.

Конференция жұмысына Ита-
лия, Венгрия, Румыния, Мол-
дова, Әзірбайжан, Украина, 
Қырғызстан, Қазақстан патент тік 
ұйымдарының, мүдделі кәсіпорын
да рының және ұйымдарының 
өкіл дері қатысты.

Қазақстан Республикасынан 
Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» РМК директо-
ры Сырым Бекенов қатысты.

Конференцияның бірінші 
күнінде қатысушылар зияткерлік 
меншіктің ұлттық жүйелерін, 
Франция үлгісінде Грузия және 
Еуропалық Одақта география лық 
көрсеткіштерді бақылау жүйесінің 
дамуы, тауар шы ғары ла тын 
жерлердің атауларын қорғау 
және оларды ха лық аралық тіркеу 
туралы Лиссабон келісімі бойын-
ша мәселелерді шешуде ДЗМҰ 
рө лі талқылады.

Шараның екінші күні ауыл 
шаруашылық емес тауарлар үшін 
географиялық көрсеткіштерді 
қорғаудың ұлттық тәжірибесі ту-
ралы әртүрлі елдерінен келген 
делегаттардың баяндамаларына 
арналды. «ҰЗМИ» РМК директо-
ры С. Бекенов жоғарыда аталған 
тақырыпқа баяндама жасады.

presented as lecturers of 
seminar.

The representatives from 
patent offices of Germany, 
Russian Federation, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Uzbekistan, 
Azerbaijan, Armenia, Georgia, 
patent attorneys of Kazakhstan 
and representatives from State 
authorities took part in the 
Seminar.

International conference on 
“Geographical indications: 
latest developments on the 
international arena”

From 30 September to 
1 October 2015 (Georgia) 
international conference on 
“Geographical indications: 
latest developments on the 
international arena”, which 
was organized by National 
Center of Intellectual 
Property of Georgia and the 
World Intellectual Property 
Organization was held in 
Tbilisi.

The conference 
was attended by the 
representative’s patent offices, 
interested enterprises and 
organizations of Italy, Hungary, 
Romania, Moldova, Azerbaijan, 
Ukraine, Kyrgyzstan and 
Kazakhstan.

The Republic of Kazakhstan 
was presented by Director of 
National Institute of Intellectual 
Property RSE Syrym Bekenov.

During the first day the 
participants discussed the 
issues on role of WIPO in 
developing the national system 
of intellectual property, system 
of regulating the geographical 
indications in Georgia, 
European Union in the 
example of France, on Lisbon 
Agreement on the international 
registration of appellations of 
origin.

On the second day 
the presentations on the 
experiences of patent offices 
in related sphere were 
presented, where Mr. Bekenov 
presented his speech.
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ректор РГП «НИИС» С. Бекенов 
выступил с докладом на выше
указанную тему.

Субрегиональный семинар по 
вопросам Договора о патентной 
кооперации (РСТ)

56 ноября 2015 года в 
г. Астана Министерством юсти-
ции Республики Казахстан со-
вместно с Всемирной органи-
зацией интеллектуальной соб-
ственности и РГП «Националь-
ный институт интеллектуальной 
собственности» МЮ РК прово-
дился субрегиональный семинар 
по рассмотрению вопросов, свя-
занных с применением Договора 
о патентной кооперации. 

Целью семинара являлось 
обсуждение отличия (преимуще-
ства) Договора о патентной ко-
операции перед традиционной 
процедурой патентования. В ка-
честве спикеров в работе семи-
нара выступали Сауле Тлевле-
сова – начальник отдела стран 
Кавказа, Центральной Азии и 
Восточной Европы Департамен-
та стран с переходной и раз-
витой экономикой ВОИС, Кени-
чиро Натсуме – Директор де-
партамента международного со-
трудничества по РСТ (РСТ/ICD) 
ВОИС.

В семинаре участвовали 
представители Всемирной орга-
низации интеллектуальной соб-
ственности, Евразийской патент-
ной организации, патентных ве-
домств Казахстана, Таджики-
стана, Узбекистана, Кыргызста-
на, заинтересованных государ-
ственных органов и организа-
ций, ВУЗ ов, патентные поверен-
ные РК.

Семинар-тренинг по правовым 
аспектам патентной экспертизы 
промышленных образцов и 
экспертизы товарных знаков с 
участием экспертов Национального 
института промышленной 
собственности (Французская 
Республика)

56 ноября 2015 года в г. 
Астана состоялся тренинг с уча-

Патенттік кооперация туралы 
шарттың (РСТ) мәселелері бойынша 
субрегионалдық семинар

2015 жылғы 56 қара ша да 
Әділет министр лі гі Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымымен 
және ҚР Әділет министрлігінің 
«Ұлттық зияткерлік меншік ин-
ституты» РМК бірлесіп Патенттік 
кооперация туралы шартты пай-
даланумен байланыстырылған 
мәселелерді қарау бойынша 
субрегионалдық семинар өткізді.

Семинардың мақсаты дәс
турлі патенттеу рәсімінен қа ра
ған да Патенттік коопе рация ту-
ралы шартының ерек шеліктерін 
(артық шылық тарын) талқылау 
болып табылды.

Спикерлер  Тлевлесова Са-
уле Январбековна  ДЗМҰ Эко-
номикасы өтпелі және дамыған 
елдер департаментінің Кавказ, 
Орта Азия және Шығыс Еуро-
па елдері бөлімінің басшысы, 
Кеничиро Натсуме  ДЗМҰ РСТ 
(РСТ/ICD) бойынша халықаралық 
ынтымақтастық департаментінің 
директоры, Рогожин Дмитрий 
Юрьевич  формалды сараптау 
бөлімінің басшысы  Еуразиялық 
патенттік ұйымының сараптама 
басқармасы басшысының орын-
басары.

Семинарға Дүниежүзілік 
зият керлік меншік ұйымының, 
Қазақ стан, Тәжікстан, Өзбек
стан, Қырғызстан патент тік 
ұйымдарының, мүдделі мем ле
кет тік органдарының және ұйым
дарының, жоғары оқу орын да
ры ның өкілдері және патенттік 
сенім білдірілген өкіл дер 
қатысты.

Ұлттық өнеркәсіптік меншік 
институты (Франция Республикасы) 
сарапшыларының қатысуымен 
өнеркәсіптік үлгілерді патенттік 
сараптаудың және тауар таңбаларын 
сараптаудың құқықтық аспектілері 
бойынша семинар-тренинг 

2015 жылғы 0506 
қарашада Астана қ. Франция-
да географиялық көрсеткіштерді 
және өнеркәсіптік үлгілерді 
тіркеу саласында тәжірибе ал-

Sub regional seminar on the 
Patent Cooperation Treaty (PCT) 
issues

From 5 to 6 of November, 
2015 the Ministry of Justice 
of the Republic of Kazakhstan 
jointly with the World Intellectual 
Property Organization and the 
«National Institute of Intellectual 
Property» RSE of the Ministry 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan held a sub regional 
seminar on the issues related 
to the using of the Patent 
Cooperation Treaty. 

The purpose of the 
seminar was to discuss 
differences (advantages) 
of the Patent Cooperation 
Treaty to the traditional 
procedure of patenting. Ms. 
Saule Tlevlessova  Head of 
the Section for Caucasian, 
Central Asian and Eastern 
European Countries of the 
Department for Transition and 
Developed countries of the 
World Intellectual Property 
Organization, Kenichiro 
Natsume  Director of 
Department of International 
Cooperation of the PCT (PCT 
/ ICD), WIPO, Dmitry Rogozhin 
 Head of the Examination 
Department, Eurasian Patent 
Organization were presented in 
the capacity of lecturers.

The seminar was attended 
by representatives of the 
World Intellectual Property 
Organization, the Eurasian 
patent office, patent offices 
from Kazakhstan, Tajikistan, 
Uzbekistan, Kyrgyzstan, related 
government authorities and 
organizations, universities, 
patent attorneys of Kazakhstan. 

Training on the legal aspects of 
patent examination of industrial 
designs and trademarks with the 
participation of the experts of the 
National Institute of Industrial 
Property of France

From 5 to 6 of November, 
2015 training with the 
participation of experts from 
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стием экспертов из Франции и 
Республики Казахстан по обме-
ну опытом в области регистра-
ции географических указаний 
и промышленных образцов во 
Франции.

Французское патентное ве-
домство представляли консуль-
тант по особым поручениям 
управления по юридическим и 
международным делам Каролин 
Ле Пельтие и начальник управ-
ления по географическим ука-
заниям Антуан Жинесте.

Целью проведения встречи 
является обмен опытом в об-
ласти регистрации географи-
ческих указаний, наименова-
ний мест происхождения това-
ров и промышленных образцов 
во Франции и в Республике Ка-
захстан.

Тренинг для экспертов РГП «НИИС» 
«Законодательство, практика и 
методика патентной экспертизы по 
изобретениям» с участием эксперта 
Патентного ведомства Японии

12 ноября 2015 года в 
г. Астана в РГП «Национальный 
институт интеллектуальной соб-
ственности» МЮ РК был прове-
ден тренинг для экспертов ин-
ститута на тему: «Законодатель-
ство, практика и методика па-
тентной экспертизы по изобре-
тениям» с участием эксперта 
Патентного ведомства Японии 
гна Иосук Матсубара  заме-
стителя директора управления 
международного сотрудниче-
ства Японского патентного ве-
домства.

Целью тренинга являлось из-
учение процесса проведения па-
тентной экспертизы изобрете-
ний по законодательству Японии, 
методики проведения патентно-
го поиска, особенностей прове-
дения ускоренной экспертизы, а 
также обеспечение качества па-
тентной экспертизы в Патентном 
ведомстве Японии. По результа-
там проведенной встречи было 
принято решение о продолжении 
сотрудничества и обмене опы-
том в вопросах патентной экс-
пертизы по изобретениям.

масу бойынша Франциядан және 
Қазақстан Республикасынан 
сарапшылардың қатысуымен тре-
нинг өтті. 

Франция патенттік ұйымынан 
Антуан Жинесте, Франция Ұлттық 
өнеркәсіптік меншік институты 
географиялық көрсетікшітер бас
қар ма сы ның басшысы, Каролин 
Ле Пельтие, Ұлттық өнеркәсіптік 
институты заң және халықаралық 
істер бас қар ма сы ның ерекше 
тапсырмалар бойынша кеңесшісі 
қатысты.

Тренингтің мақсаты Франция-
да және Қазақстан Республика-
сында географиялық көр сет кіш
терді және өнеркәсіптік үлгілерді 
тіркеу саласында тәжірибе алма-
су болып табылады. 

Жапония Патенттік ұйымы 
сарапшысының қатысуымен 
«Өнертабыстар бойынша 
заңнама, практика және патенттік 
сараптаудың әдістемесі» 
тақырыбына «ҰЗМИ» РМК 
сарапшылары үшін тренинг

2015 жылғы 12 қарашада 
Астана қ. ҚР Әділет 
министрлігінің «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» РМК Жапония 
Патенттік ұйымы халықаралық 
ынтымақтастық басқармасы 
директорының орынбасары Ио-
сук Матсубара мырзаның қа ты
суы мен «Өнертабыстар бойынша 
заңнама, практика және патенттік 
сараптаудың әдістемесі» тақыры
бы на институттың сарапшылары 
үшін тренинг өткізілді.

Тренингтің мақсаты – Жа
по ния ның заңнамасы бойынша 
өнертабыстардың патенттік са-
раптау үдерісін, патенттік іздеуді 
жүргізу әдістемесін, же дел де
тіл ген сараптауды жүргізудің 
ерекшеліктерін талдау, соны-
мен қатар Жапония Патенттік 
ұйымында па тент тік сараптаудың 
сапасын қамтамасыз ету. 
Кездесудің нәтижесінде 
өнертабыстар бойын ша патенттік 
сараптау мәселелерінде тәжірибе 
алмасу және ынтымақтастықты 
жалғастыру туралы шешім 
қабылданды.

France on exchanging the 
experiences in the field of 
registration of geographical 
indications and industrial 
designs in France was held in 
Astana.

The France patent office 
was presented by Caroline Le 
Peltier, Consultant for Special 
Assignments Office of Legal 
and International Affairs of the 
National Institute of Industrial 
Property of France and 
Antoine Ginestet, head of the 
geographical indications of the 
National Institute of Industrial 
Property of France; Deputy 
Director of the “NIIP” RSE.

The purpose of the 
meeting was to exchange 
experiences in the field of 
registration of geographical 
indications, appellations of 
origin and industrial designs 
between France and Republic 
of Kazakhstan.

Training for the experts of the 
“NIIP” RSE on “The law and the 
practice of patent examination 
procedure of the invention” with 
the participation of expert of the 
Japan patent office

On 12 November, 2015 the 
«National Institute of Intellectual 
Property» RSE of the Ministry 
of Justice of the Republic 
of Kazakhstan conducted a 
training for experts of the 
“NIIP” RSE on «The law 
and the practice of patent 
examination procedure of the 
invention» with the participation 
of expert of the Japan Patent 
Office, Mr. Yosuke Matsubara  
Deputy Director of International 
Cooperation Department in 
Astana.

The aims of the training 
were to study the process 
of patent examination of 
inventions by the laws of 
Japan, the techniques of 
patent search, the features of 
accelerated examination and 
to ensure the quality of patent 
examination at the Japan 
Patent Office.
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11
зиЯтКерліК МенШіК сАлАсЫнДА нАсиХАттАу 
ЖҰМЫсЫ

рАБотА по пропАГАнДе В оБлАсти 
интеллеКтуАльноЙ соБстВенности

WORK ON PROPAGANDA IN THE FIELD OF 
INTELLECTUAL PROPERTY

Республиканский конкурс достижений в области изобретательства «Шапағат»
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Учебным центром филиала 
РГП «НИИС» в г. Алматы прово-
дится большая работа по распро-
странению и разъяснению патент-
ных знаний среди научной, тех-
нической и бизнес обществен-
ности. Эта работа осуществляет-
ся путем организации и проведе-
ния локальных (на базе Учебно-
го центра) и выездных учебных и 
научнопрактических семинаров, 
организации международных се-
минаров с привлечением зару-
бежных высококвалифицирован-
ных экспертов в интеллектуальной 
собственности, обучение и стажи-
ровки национальных специалистов 
в зарубежных патентных ведом-
ствах и организациях. В частно-
сти, Учебный центр широко прак-
тикует проведение семинаров по 
вопросам интеллектуальной соб-
ственности в областных центрах 
республики, используя возможно-
сти областных технических библи-
отек, высших учебных заведений 
и промышленных предприятий.

Всего за 2015 год Учебным 
центром филиала РГП «НИИС» 
проведено 45 семинаров и «кру-
глых столов».

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ XІI 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА «ШАПАҒАТ – 
2015» 

24 апреля 2015 года в сто-
личном Дворце творчества «Ша-

Алматы қ. «ҰЗМИ» РМК 
филиалының Оқу орталығымен 
ғылыми, техникалық және биз-
нес қоғамы арасында патенттік 
білімдерді тарату және түсіндіру 
бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. 
Осы жұмыс жергілікті, көшпелі 
және техникалықпрактикалық 
семинарларды ұйымдастыру 
және өткізу, зияткерлік меншік 
саласында шетелдік жоғары 
дәрежелі мамандарын тарту-
мен халықаралық семинарларды 
ұйымдастыру, шетелдік патенттік 
ұйымдарда тағылымдамаларды 
ұйымдастыру жолымен жүзеге 
асырылады.

Атап айтқанда Оқу 
орталығы облыстық техникалық 
кітапханаларының, жоғары оқу 
орындарының және өнеркәсіптік 
кәсіпорындарының мұмкіндіктерін 
пайдаланып, Республиканың об-
лыс орталықтарында зияткерлік 
меншік мәселелері бойынша се-
минарлар өткізеді. 

Жалпы 2015 жылы «ҰЗМИ» 
РМК Оқу орталығы 45 семи-
нар және «дөңгелек үстелдер» 
өткізді. 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
ӨНЕРТАПҚЫШТЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ 
ЖЕТІСТІКТЕРІДІҢ XIІ 
«ШАПАҒАТ-2015» КОНКУРСЫНЫҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ 
ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ МАРАПАТТАУ 
РӘСІМІ 

2015 жылғы 24 сәуірде 
«Шабыт» шығармашылық са-
райында XII «Шапағат2015» 

Learning center of the 
“NIIP” RSE in Almaty is 
responsible for the huge work 
on distribution and explaining 
the patent knowledge 
among scientific, technique 
and business society. This 
work accomplishes by 
organizing and holding the 
local training seminars, 
workshops, international 
seminars with foreign highly 
qualified lecturers in IP, 
trainings for national experts 
in foreign patent offices and 
organizations. Particularly, 
learning center practices 
the holding the seminars 
on IP issues in the regions 
of the Republic using the 
opportunities of regional, 
technical libraries, universities 
and industrial enterprises. 

In 2015, 45 seminars and 
roundtables were organized 
in total.

OUTCOMES OF THE AWARD 
CEREMONY OF THE WINNERS OF 
THE XII REPUBLICAN CONTEST 
OF ACHIEVEMENTS IN THE 
FIELD OF INVENTIVENESS 
«SHAPAGAT – 2015»

On 24 April, 2015 the 
awarding ceremony of the 
winners of the Annual contest 
of achievements in the field 
of inventiveness «Shapagat – 
2015» was held at the Palace 
of Art «Shabyt». Traditionally 
the contest is celebrated on 

зИЯтКЕрЛіК мЕнШіК саЛасынДа насИХаттау 
ЖҰмысы

раБОта пО прОпаГанДЕ В ОБЛастИ 
ИнтЕЛЛЕКтуаЛьнОЙ сОБстВЕннОстИ

WORK ON PROPAGANDA IN THE FIELD OF 
INTELLECTUAL PROPERTY
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быт» состоялась торжествен-
ная церемония награждения по-
бедителей ежегодного Респу-
бликанского конкурса достиже-
ний в области изобретательства 
«Шапағат2015». Традиционно 
проведение конкурса приурочено 
к празднованию 26 апреля Меж-
дународного дня интеллектуаль-
ной собственности. 

Конкурс «Шапағат» был учреж-
ден в 2004 году в целях реали-
зации Стратегии индустриально
инновационного развития Респу-
блики Казахстан на 20032015 
годы, а также с целью стимули-
рования изобретательской дея-
тельности граждан.

Среди задач конкурса  по-
вышение роли интеллектуальной 
собственности в Республике Ка-
захстан, популяризация изобре-
тательской деятельности, содей-
ствие развитию изобретатель-
ства и инноваций, привлечение 
инвестиций в изобретательскую 
и инновационную сферу, вне-
дрение перспективных разрабо-
ток в производственный сектор. 
Церемонию награждения открыл 
Заместитель министра юсти-
ции РК Б.Әбдірайым, победите-
лей конкурса награждали Вице
министр образования и науки 
РК Е. Имангалиев, Вицеминистр 
по инвестициям и развитию РК 
Е.Сагадиев.

На церемонии награждения 
присутствовали депутаты Мажи-
лиса Парламента РК, представи-
тели государственных органов и 
общественных организаций, на-
учных кругов, институтов разви-
тия, инновационных центров, ву-
зов, патентные поверенные и по-
четные гости.

В рамках торжественной це-
ремонии награждения в холле 
Дворца творчества состоялась 
выставка перспективных изобре-
тений, в которой приняли уча-
стие не только изобретатели, но 
инвесторы и предприниматели. В 
рамках выставки участники име-
ют возможность продемонстри-
ровать свои достижения с це-
лью привлечения инвестиций в 
свои проекты. Время показало, 

Республикалық өнертапқыштық 
саласындағы жетістіктер 
байқауының жеңімпаздарын ма-
рапаттау рәсімі өтті.

«Шапағат» байқауы 2004 жылы 
Қазақстан Республикасының 
20032015 жылдарға арналған 
индустриалдыинновациялық 
даму стратегиясын іске асы-
ру және азаматтардың 
өнертапқыштық қызметін ынта-
ландыру мақсатында бекітілді.

Конкурстың мақсаты – 
Қазақстан Республикасын-
да зияткерлік меншік рөлін 
арттыру, өнертапқыштық 
қызметті көпшілікке түсіндіру, 
өнертапқыштықты және иннова-
цияларды дамуға жәрдемдесу, 
өнертапқыштық және 
инновациялық салаға инвести-
цияларды тартуға жәрдемдесу, 
келешегі бар зерттемелерді 
өндірістік секторға енгізу.

Марапаттаудың рәсімін 
ҚР Әділет министрінің орын-
басары Б. Әбдірайым ашты, 
конкурстың жеңімпаздарын ҚР 
Білім және ғылым Вицеминистрі 
Е. Иманғалиев, ҚР Инвестици-
ялар және даму Вицеминистрі 
Е. Сагадиев марапаттады.

Марапаттау рәсіміне ҚР 
Мәжіліс Парламентінің депу-
таттары, мемлекеттік орган-
дар мен қоғамдық ұйымдардың, 
ғылыми топтардың, даму 
институттарының, инновацялық 
орталықтардың, ЖОО өкілдері, 
патенттік сенімді өкілдер және 
сыйлы қонақтар жиналды. 

Салтанатты марапат-
тау рәсімі барысында 
Шығармашылық сарайының хол-
лында патенттелген келешегі бар 
өнертабыстардың көрмесі өтті, 
оған тек өнертапқыштар ғана 
емес, сонымен бірге инвесторлар 
және кәсіпкерлер де қатысты. 

Уақыт «Шапағат» Республика
лық байқауының беделі мен 
мәртебесі жылдан жылға зор 
мәнге ие болып жатқандығын 
көрсетті. Байқау қоғамымыздың 
жоғары зиялы ғылыми 
топтарының арасынан ең лайықты 
адамдарды белгілейді. 

the occasion of the World 
Intellectual Property Day  on 
26 April 2015.

The contest «Shapagat» 
was established in 2004 
in order to implement the 
Strategy of Industrial and 
Innovation Development of 
Kazakhstan for 20032015, 
as well as to stimulate 
inventive activity of citizens.

The objectives of the 
Contest are enhancing the 
role of intellectual property in 
the Republic of Kazakhstan, 
promoting of inventive activity, 
inventiveness and innovation, 
attracting investment in 
inventive and innovative 
sphere, implementation of 
promising developments in 
the manufacturing sector.
The award ceremony was 
opened by Deputy Minister 
of Justice of the Republic 
of Kazakhstan B. Abdіraiym, 
the winners were awarded by 
ViceMinister of the Ministry 
of education and science of 
the Republic of Kazakhstan 
E. Imangaliyev, Vice
Minister of the Ministry for 
Investment and Development 
of Kazakhstan E. Sagadiyev.

The award ceremony 
was attended by 
Deputies of Majilis of the 
Parliament, representatives 
of government agencies 
and public organizations, 
scientific society, institutions 
of development, innovation 
centers, universities, patent 
attorneys and special guests. 

As part of the award 
ceremony in the lobby of the 
Palace of Art, an exhibition 
of promising inventions was 
held, which was attended 
not only by inventors, but 
investors and entrepreneurs. 
During the exhibition, 
participants have the 
opportunity to demonstrate 
their achievements in order 
to attract investment in their 
projects.Time has shown 
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что из года в год авторитет и 
статус Республиканского конкур-
са «Шапағат» обретает все боль-
шую значимость. Конкурс отме-
чает самых достойных среди вы-
сокоинтеллектуальных научных 
слоев нашего общества.

Республиканский конкурс 
«Шапағат» является яркой фор-
мой диалога между изобретате-
лем и инвестором, новой про-
грессивной возможностью широ-
кой популяризации инновацион-
ной деятельности в нашей стра-
не.

Для участия в XII Респу-
бликанском конкурсе достиже-
ний в области изобретательства 
«Шапағат2015» поступила 281 
заявка, по нижеследующим но-
минациям:

1) «Изобретение года»  108 
заявок;

2) «Женщина – изобрета-
тель»  38 заявок;

3) «Самый молодой изобре-
татель»  10 заявок;

4) «Юное дарование»  88 
заявок,

5) «Самый активный изо-
бретатель»  37 заявок.

Конкурс «Шапағат2015» про-
водится в соответствии с «Пра-
вилами проведения Республикан-
ского конкурса достижений в об-
ласти изобретательства», утверж-
денными совместным приказом 
Министра юстиции Республики 
Казахстан, Министра образова-
ния и науки Республики Казах-
стан, Министра по инвестици-
ям и развитию Республики Ка-
захстан, по следующим номина-
циям, победителями в которых в 
этом году стали:

В номинации «Изобретение 
года», 3 победителя:

1. Изобретение по патен-
ту №28511 «Роторнопоршневой 
двигатель внутреннего сгорания», 
патентообладатель  Олифиренко 
Федор Семенович (г. Караганда);

2. Изобретение по иннова-
ционному патенту №28157 «Гене-
ратор для получения стерильных 
радионуклидов», патентооблада-
тель  Республиканское государ-
ственное предприятие на праве 

«Шапағат» республикалық 
байқауы өнертапқыш пен ин-
вестор арасындағы диалог 
түрі, сондайақ біздің еліміздегі 
инновациялық қызметті кеңінен 
насихаттаудың жаңа мүмкіндігі 
болып табылады. Көрме ая-
сында қатысушылардың 
өздерінің жобаларына инве-
стицияларды тарту мақсатында 
өздерінің жетістіктерін көрсетуге 
мүмкіндіктегі бар.

XIІ «Шапағат2015» Республи
ка лық өнертапқыштық саласын
дағы жетістіктер байқауының мы-
надай номинациялары бойынша 
281 өтінім келіп түсті: 

1) «Ең үздік жыл өнер
табысы»  108 өтінім;

2) «Ең үздік өнертапқыш 
әйел»  38 өтінім;

3) «Ең жас өнертапқыш»  
10 өтінім;

4) «Жас дарын»  88 өтінім;
5) «Ең белсенді өнер тап

қыш»  37 өтінім.
XIІ «Шапағат2015» байқауы 

Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің, Қазақстан Ре-
спубликасы Білім және ғылым 
министрінің, Қазақстан Респу
бликасы Инвестициялар және 
даму министрінің бірлескен 
бұйрығымен бекітілген «Респу
бли ка лық өнертапқыштық са
ласындағы жетістіктер байқауын 
өткізу ережелеріне» сәйкес мы-
надай номинациялар бойын-
ша өткізілді, биылғы жылғы 
жеңімпаздар:

«Ең үздік жыл өнертабысы» 
номинациясы бойынша 
марапатталған 3 жеңімпаз:

1. №28511 патент бойынша 
өнертабыс «Роторлыпоршенді 
іштен жану қозғалтқышы», патент 
иеленуші  Олифиренко Федор 
Семенович (Қарағанды қ.); 

2. №28157 инновациялық 
патент бойынша өнертабыс 
«Зарарсыз радионуклидтерді 
алуға арналған генератор», па-
тент иеленуші  Қазақстан 
Республикасының Атом энергия-
сы агенттігінің «Ядролық физика 
институты» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мем
ле кеттік кәсіпорны (Алматы қ.); 

that authority and status 
of the Republican contest 
«Shapagat» is becoming 
important from year to year. 
The contest marks the most 
outstanding individuals among 
highly intelligent scientific 
sectors of our society.

The Republican contest 
«Shapagat» is a vivid form 
of dialogue between the 
inventor and the investor, 
the possibility of a new 
progressive popularization of 
innovation in our country.

It was received 281 
applications to the XII 
Republican contest of 
achievements in the field of 
invention «Shapagat2015» 
by the following categories:

1) «Invention of the 
Year»  108 applications;

2) «Woman – inventor» 
 38 applications;

3) «The youngest 
inventor»  10 applications;

4) «Young talent»  88 
applications,

5) «The most active 
inventor»  37 applications.

The contest «Shapagat  
2015» is held in accordance 
with the «Rules of the 
Republican contest of 
achievements in the field 
of invention», approved 
by the joint order of the 
Minister of Justice of the 
Republic of Kazakhstan, the 
Minister of Education and 
Science of Kazakhstan, the 
Minister for Investment and 
Development of the Republic 
of Kazakhstan. The winners 
of the following categories 
are:

«Invention of the Year»:
1. The invention 

patent №28511 «Rotary
piston internal combustion 
engine» the patentee  Fedor 
Olifirenko (Karaganda);

2. The invention of 
innovative patent №28157 
«Generator for producing 
sterile radionuclides» 



79

ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК САЛАСЫНДА НАСИХАТТАУ ЖҰМЫСЫ / РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ / WORK ON PROPAGANDA IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY

хозяйственного ведения «Инсти-
тут ядерной физики» Агентства 
Республики Казахстан по атом-
ной энергии (г. Алматы);

3. Изобретение по иннова-
ционному патенту №28650 «Спо-
соб оперативного лечения ворон-
кообразной деформации груд-
ной клетки», патентообладатель 
 Республиканское государствен-
ное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Южно
Казахстанская государственная 
фармацевтическая академия» 
Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан (г. Шым-
кент).

В номинации «Женщина
изобретатель» победителем объ-
явлена: 

1. Жилкашинова Альми-
ра Михайловна, соавтор изобре-
тений по инновационным патен-
там № 29300 «Ветровой генера-
тор Близнецы», №29296 «Ветро-
вой генератор Бриз», №29378 
«Способ изготовления угольных 
электродов топливного элемента» 
(г. УстьКаменогорск).

В номинации «Самый актив-
ный изобретатель» победителем 
объявлен:

1. Сложеникин Александр 
Александрович, автор и патенто
обладатель 15 патентов на изо-
бретения в области возобнов-
ляемых источников энергии 
№ 28968, 29209, 29335, 29323, 
29210, 29208, 29207, 29205, 
29193, 29077, 29076, 28974, 
28970, 28969, 29473 (г. Коста-
най).

В номинации «Самый моло-
дой изобретатель» победителем 
объявлен:

1. Маратов Нуркен 
Талгатұлы, 1997 г.р., соавтор 
изобретения по инновационно-
му патенту № 28801 «Многоцеле-
вая пожарная машина Аюбаевых 
«МПМА» (г. Астана).

В номинации «Юное дарова-
ние» победителем объявлен:

1. Төлебай Бағлан 
Ағыбайұлы, ученик 11 клас-
са специализированной шко-
лы–интернат «Дарын» для осо-
бо одаренных детей Кызылор-

3. №28650 инновациялық 
патент бойынша өнертабыс «Ке-
уде клеткасының шұңғыма тәрізді 
деформациясын жедел ем-
деу тәсілі», патент иеленуші 
 Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің 
«Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
фармацевтика академиясы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мем ле кеттік 
кәсіпорны (Шымкент қ.).

«Ең үздік өнертапқышәйел» 
номинациясы бойынша:

1. Жилкашинова Альми-
ра Михайловна, № 29300 «Желді 
генератор – «Егіздер», №29296 
«Желді генератор – «Самал жел», 
№29378 «Отын элементтерінің 
көмір электродтарын дайындау 
әдісі» инновациялық патенттер 
бойынша авторлас (Өскемен қ.).

«Ең белсенді өнертапқыш» но-
минациясы бойынша:

1. Сложеникин Александр 
Александрович, № 28968, 29209, 
29335, 29323, 29210, 29208, 
29207, 29205, 29193, 29077, 
29076, 28974, 28970, 28969,29473 
жаңартылған энергия көздері 
саласында 15 патенттің иесі 
(Қостанай қ).

«Ең жас өнертапқыш» номина-
циясы бойынша: 

1. Маратов Нуркен 
Талгатұлы, 1997 жылы туылған, 
№ 28801 инновациялық патент 
бойынша өнертабыстың авторла-
сы «Аюбаевтардың көпмақсатты 
өрт сөндіру машинасы «АКӨМ» 
(Астана қ.).

«Жас дарын» номинациясы 
бойынша:

1. Төлебай Бағлан 
Ағыбайұлы, 11 сынып оқушысы, 
Қызылорда облысының аса да-
рынды балаларға арналған ар-
найы мектеп – интернат «Дарын», 
ғылыми жоба: «Тоғызқұмалақ 
ойынының электрондық әліп песі» 
(Қызылорда қ.).

«Қазақстанның инновациялық 
дамуына қосқан үлесі үшін» 
Шапағат дипломдары:

1. Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің 
«Л.Н. Гумилев атындағы Еу-
разия ұлттық университеті» 

patentее – “Institute of 
Nuclear Physics» Republican 
State Enterprise on the basis 
of the right of economic 
management of Agency 
for Atomic Energy of the 
Republic of Kazakhstan 
(Almaty);

3. The invention of 
innovative patent №28650 
«Method of surgical treatment 
of funnel chest», the patentee 
 Republican State Enterprise 
on the basis of the right 
of economic management 
«South Kazakhstan State 
Pharmaceutical Academy» 
of the Ministry of Health of 
the Republic of Kazakhstan 
(Shymkent).

«Woman Inventor» 
1. Almira Zhilkashinova, 

coauthor of inventions 
of patent №29300 «Wind 
generator Twins», №29296 
«Wind generator Breeze», 
№29378 «Method of 
manufacturing carbon 
electrodes of the fuel cell» 
(UstKamenogorsk).

«The most active inventor» 
1. A l e x a n d e r 

Slozhenikin, author and 
patent holder of 15 patents 
for inventions in the field of 
renewable energy sources 
№ 28968, 29209, 29335, 
29323, 29210, 29208, 29207, 
29205, 29193, 29077, 29076, 
28974, 28970, 28969, 29473 
( Kostanai).

«The youngest inventor» 
1. Nurken Maratov, 

born in 1997, coauthor of 
the invention, innovation 
patent number 28801 
«Multipurpose fire truck of 
Ayubaevs» (Astana).

«Young talent»
1. Baglan Tolebay, 

a pupil of 11 class of the 
specialized boarding school 
«Daryn» for gifted children of 
Kyzylorda region, a research 
project: “«Тоғызқұмалақ 
ойынының электрондық 
әліппесі» (Kyzylorda).
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динской области, научный про-
ект: «Тоғызқұмалақ ойынының 
электрондық әліппесі» (г. Кызы-
лорда). 

Дипломы Шапағат «За вклад 
в инновационное развитие Казах-
стана»:

1. РГП на ПХВ «Евразий-
ский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева» Министер-
ства образования и науки Респу-
блики Казахстан, патентооблада-
тель 30 инновационных патен-
тов в области машиностроения, 
сельского хозяйства и строитель-
ства (г. Астана).

2. Абдусалямова Алина Нур-
лановна, 1997 г.р., соавтор изо-
бретения по нновационному па-
тенту № 29389 « Мобильный хи-
рургический комплекс» (г. Алма-
ты).

3. Тоймбаева Дана Бола-
товна, 1988 г.р., соавтор 3 изо-
бретений по инновационным па-
тентам № 28332, 28333, 28926 в 
области пищевой промышленно-
сти (г. Астана).

4. Кулжанова Салтанат Тал-
гатовна, 1998 г.р., ученица 10 
класса средней школы с. При-
брежное, Кызылжарского райо-
на, СевероКазахстанской обл., 
научный проект «Солтүстік 
Қазақстан өңіріндегі балама-
лы энергия көздерін пайдалану-
да жетілдірудің тиімді жолдары» 
(СевероКазахстанская область).

5. Тарасовская Наталия Ев-
геньевна, соавтор 8 изобрете-
ний по инновационным патентам 
№28885, 28886, 28896, 28897, 
28999, 29221, 29222, 29223 
(г. Павлодар).

6. Шайкенов Блок, Шайке-
нов Ержан Блокович, патенто-
обладатели изобретений по па-
тентам №28870 «Ветроколе-
со 2», №28871 «Ветроколесо 1», 
№29206 «Ветроколесо Шайкено-
ва» (г. Алматы).

Золотая медаль имени 
В.И. Блинникова «За вклад в 
изобретательское и патентное 
дело» Евразийской патентной ор-
ганизации:

шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік 
кәсіпорыны, Машина жасау, 
ауылшаруашылығы, құрылыс сала-
лары бойынша өнертабыстардың 
30 инновациялық патенттерінің 
иесі (Астана қ.).

2. Абдусалямова Алина Нур-
лановна, 1997 жылы туылған, 
«Мобильді хирургиялық кешен» 
№ 29389 инновациялық патент 
бойынша өнертабыстың авторла-
сы (Алматы қ.).

3. Тоймбаева Дана Бо-
латовна, 1988 жылы туылған, 
тамақ өнеркәсібі саласын-
да № 28332, 28333, 28926 
инновациялық патенттер бойын-
ша 3 өнертабыстарының авторла-
сы (Астана қ.).

4. Кулжанова Салтанат Тал-
гатовна, 1998 жылы туылған, 
Солтүстік–Қазақстан облысы 
Қызылжар ауданы Прибрежное 
аулдық орта мектебінің 10 сы-
нып оқушысы, ғылыми жобасы 
«Солтүстік Қазақстан өңіріндегі 
баламалы энергия көздерін пай-
далануда жетілдірудің тиімді жол-
дары» (Солтүстік–Қазақстан облы-
сы).

5. Тарасовская Наталия Ев-
геньевна, №28885, 28886, 28896, 
28897, 28999, 29221, 29222, 
29223 инновациялық патенттер 
бойынша 8 өнертабыстың автор-
ласы (Павлодар қ.).

6. Шайкенов Блок, Шай-
кенов Ержан Блокович, патен-
тообладатели изобретений по 
№28870 «Қайқы желқалақ 2», 
№28871 «Қайқы желқалақ 1», 
№29206 «Шайкеновтың жел 
дөңгелегі» патенттері бойын-
ша өнертабыстардың патент 
иеленушілері (Алматы қ.).

«Өнертапқыштық және патент 
ісіне қосқан үлесі үшін» В. Блин-
ников атындағы Алтын медалінің 
иеленуші:

1. М. Әуезов атындағы 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университеті. 

Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымының «Ең үздік өнертапқыш» 
сыйлығы: 

1. «Алмас» Ғылыми
енгізбелік орталығы ЖШС, 

“Shapagat” diplomas «For 
contribution to the innovative 
development of Kazakhstan» 
were awarded to:

1. «Eurasian National 
University named after L.N. 
Gumilev» RSE of the Ministry 
of Education and Science 
of Kazakhstan, the patentee 
of the 30 innovative patents 
in the field of engineering, 
agriculture and construction 
(Astana).

2. Alina Abdusalyamova, 
born in 1997, coauthor of 
the invention of the innovation 
patent №29389 «Mobile 
surgical facility» (Almaty).

3. Dana Toymbaeva, 
born in 1988, coauthor of 
three patents on innovative 
inventions № 28332, 28333, 
28926 in the food industry 
(Astana).

4. Saltanat Kulzhanova, 
born in 1998, a pupil of 10 
class of the high school of 
Pribrezhnoe of the Kyzylzhar 
District of the North
Kazakhstan region, Research 
project «Солтүстік Қазақстан 
өңіріндегі баламалы энер-
гия көздерін пайдалануда 
жетілдірудің тиімді жолдары» 
(North Kazakhstan).

5. Natalia Tarasovskaya., 
coauthor of 8 patents on 
innovative inventions №28885, 
28886, 28896, 28897, 
28999, 29221, 29222, 29223 
(Pavlodar).

6. Block Shaikenov, 
Yerzhan Shaikenov, patentees 
of inventions patent №28870 
«Wind wheel 2», №28871 
«Wind wheel 1», №29206 
«Wind wheel of Shaikenov» 
(Almaty).

The Gold medal of 
Eurasian Patent Office of V.I. 
Blinnikov “For contribution to 
inventive and patent activity” 
was presented to: 

M.O. Auezov South 
Kazakhstan State university

World Intellectual Property 
Organization medal for «The 
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1. ЮжноКазахстанский го-
сударственный университет им. 
М.Ауэзова. 

Награда Всемирной организа-
ции интеллектуальной собствен-
ности  «Лучший изобретатель» 
присуждена:

1. Товарищество с огра-
ниченной ответственностью 
«Научновнедренческий центр Ал-
мас», патентообладатель патента 
на изобретение №29073 «Устрой-
ство для бурения скважин с од-
новременной обсадкой» (г. Алма-
ты).

Трофей Всемирной организа-
ции интеллектуальной собствен-
ности – «Лучший изобретатель  
школьник» присужден:

1. Мамырбеков Дархан 
Ғалымжанұлы, ученик 10 клас-
са, 1998 г.р., соавтор изобрете-
ний по инновационным патентам 
№ 29097 «Шина для транспорт-
ной иммобилизации» и №29421 
«Электрохирургический термокоа-
гулятор» (г. Шымкент).

На протяжении последних лет 
традиционным стало присужде-
ние Наград Всемирной организа-
ции интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) казахстанским изо-
бретателям. Награды ВОИС сви-
детельствуют о признании заслуг 
изобретателей на международ-
ном уровне. 

Дипломы «Национальной па-
латы предпринимателей Казах-
стана» следующие кандидатуры:

1. Ким Аркадий Игнатье-
вич, автор 8 изобретений по 
инновационным патентам № 
28466, 28583, 28442, 28431, 
28414, 28413, 28786 в обла-
сти рыбоводства, патентообла-
датель  ТОО «Казахский научно
исследовательский институт рыб-
ного хозяйства» (г. Алматы);

2. Ошанова Динара Се-
рикбековна, 1988 г.р., соавтор 
5 изобретений по инновацион-
ным патентам в области сель-
скохозяйственной микробиологии 
№ 28821, 28822, 28823, 28824, 
28828 (г. Астана).

3. Мажикенова Гулим, уче-
ница 10 класса средней шко-
лы им. Н.А.Крупской, с.Атасу, Ка-

«Ұңғымаларды бір мезгілді 
шөгуімен бұрғылауға арналған 
құрал» №29073 өнертабысқа 
патенттің патент иеленушісі (Ал-
маты қ.).

Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымының олжасы – «Ең 
үздік өнертапқыш оқушы»:

1. Мамырбеков Дар-
хан Ғалымжанұлы, 10 сы-
нып оқушысы, 1998 жылы 
туылған «Көлік иммобилизаци-
ясы үшін таңғыш қалағы» № 
29097, «Электрохирургиялық 
термокоагулятор» №29421 
инновациялық патенттер бойын-
ша өнертабыстардың авторласы 
(Шымкент қ.).

Соңғы жылдары барысында 
қазақстандық өнертапқыштарға 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымының (ДЗМҰ) Марапатта-
рын беруді ұйғару дәстүрлі бо-
лып кетті. ДЗМҰ мапараттары 
өнертапқыштардың еңбектерін 
халықаралық дәңгейінде тануы 
туралы куәландырады.

«Өнертапқыштық және патент 
ісіне қосқан үлесі үшін» В. Блин-
ников атындағы Алтын медальдің 
иегері:

1. М. Әуезов атындағы 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университеті.

«Қазақстанның ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының» ди-
пломдарымен келесі кандидату-
ралар марапатталған:

Ким Аркадий Игнатьевич, 
балық шаруашылығы саласын-
да № 28466, 28583, 28442, 
28431, 28414, 28413, 28786 
инновациялық патенттер бойын-
ша 8 өнертабыстардың автор-
ласы, патент иеленуші  «Қазақ 
балық шаруашылығының ғылыми
зерттеу институты» ЖШС (Алма-
ты қ.);

2. Ошанова Динара Серик-
бековна, 1988 жылы туылған, 
ауыл шаруышылық микробио-
логиясы саласында № 28821, 
28822, 28823, 28824, 28828 
28786 инновациялық патенттер 
бойынша 5 өнертабыстардың ав-
торласы (Астана қ.). 

3. Мажикенова Гулим, 
Қарағанды облысы, Атасу ауы-

Best Inventor» was awarded 
to:

1. Limited Liability 
Company «Scientific Innovation 
Center Almas» patent for an 
invention №29073 «A device 
for drilling with simultaneous 
cased» (Almaty).

Trophy of the World 
Intellectual Property 
Organization – «The Best 
Inventor  schoolchildren» was 
awarded to:

Darkhan Mamyrbekov, 
10th grade student, born 
in 1998, coauthor of 
inventions on innovation 
patent №29097 «Bus 
Transportation immobilization» 
and №29421 «Electrosurgery 
t e r m o k o a g u l y a t o r » 
(Shymkent).

It has traditionally become 
to present the special WIPO 
awards to Kazakhstani 
inventors. WIPO awards 
demonstrate the world 
recognition of the inventor’s 
effort. 

Diplomas of the «National 
Chamber of Entrepreneurs 
of Kazakhstan» the following 
candidates were awarded:

1. Arkady Kim 
Ignatovich, author of 8 patents 
on innovative inventions № 
28466, 28583, 28442, 28431, 
28414, 28413, 28786 in the 
field of fisheries, the patentee 
is «Kazakh Research Institute 
of Fisheries» LLP (Almaty);

2. Dinara Oshanova 
Serikbekovna, born in 1988, 
coauthor of 5 inventions on 
innovation patents in the field 
of Agricultural Microbiology 
№ 28821, 28822, 28823, 
28824, 28828 (Astana).

3. Gulim Mazhikenova, 
student of 10th form of the 
secondary school named 
after N.A.Krupskaya of Atasu 
village of Karaganda region, a 
research project «Economical 
room lamp» (Karaganda 
region).
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рагандинской области, науч-
ный проект на тему: «Үнемдеуіш 
бөлме шамы» (Карагандинская 
область).

4. Алонцева Дарья Львов-
на, соавтор изобретений по 
инновационным патентам № 
29155, 28907 «Способ модифи-
кации плазменной струей струк-
туры и свойств защитных по-
рошковых никелевых покрытий», 
«Способ модификации структу-
ры и свойств защитных порош-
ковых никелевых покрытий» (г. 
УстьКаменогорск). 

5. Досмухамедов Нурлан 
Калиевич, Каплан Валерий, Мер-
кулова Валентина Петровна, па-
тентообладатели по инновацион-
ному патенту №29288 «Способ 
получения сверхчистых металлов 
зонной плавкой» (г.Алматы);

6. Аманжолов Акбар, па-
тентообладатель изобрете-
ния по инновационному патенту 
№29315 «Поляризационный дви-
гатель» (г. Сатпаев, Карагандин-
ская область).

Диплом и денежная пре-
мия венчурного фонда АО «Delta 
Technology»:

Фисунов Борис Иванович, со-
автор пяти изобретений по ин-
новационным патентам в обла-
сти медицины № 28299, 28300, 
28301, 28346, 28827 (г. Семей).

Звание «Заслуженный изо-
бретатель Республики Казах-
стан» в этом году присвоено:

1. Ахметсадыкову Нурла-
ну Нуролдиновичу – генераль-
ному директору ТОО «Научно
производственное предприятие 
«АНТИГЕН»;

2. Каракаеву Абылхану Кос-
мурзаевичу – профессору кафе-
дры «Транспортная техника и 
логистика» Павлодарского госу-
дарственного университета им. 
С. Торайгырова;

3. Касымбекову Жузбаю 
Кожабаевичу – профессору ка-
федры «Инженерные системы и 
сети» Казахского национального 
технического университета им. 
К.И. Сатпаева.

лы, Н.А.Крупская атындағы орта 
мектептің 10 сынып оқушысы, 
«Үнемдеуіш бөлме шамы» 
тақырыбына ғылыми жоба 
(Қарағанды облысы).

4. Алонцева Дарья Львов-
на, № 29155, 28907 «Ұнтақ ни-
кель төсемдердің қорғау 
ерекшеліктерін және құрылымын 
плазма ағынымен түрлендіру 
тәсілі», «Ұңтақ никель төсемдердің 
қорғау ерекшеліктерін және 
құрылымын түрлендірудің тәсілі» 
инновациялық патенттер бойын-
ша өнертабыстардың авторласы 
(Өскемен қ.).

5. Досмухамедов Нур-
лан Калиевич, Каплан Валерий, 
Меркулова Валентина Петров-
на, №29288 «Балқыту арқылы 
өте таза металлдарды алу тәсілі» 
инновациялық патент бойынша 
өнертабыстың авторластары (Ал-
маты қ.); 

6. Аманжолов Акбар, 
№29315 «Поляризациялық 
қозғалтқыш» инновациялық патент 
бойынша өнертабыстың авторы 
(Сатпаев қ., Қарағанды облысы).

«Delta Technology» АҚ венчурлік 
қорының дипломымен және 
ақшалы сыйлық ақысымен мара-
паттау:

Фисунов Борис Иванович, 
№ 28299, 28300, 28301, 28346, 
28827 медицина саласында 
инновациялық патенттер бойынша 
5 өнертабыстың авторласы (Се-
мей қ.). 

«Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген өнертапқышы» 
атағы берілген өнертапқыштар:

1) Ахмедсадықов Нұрлан 
Нұролдинұлы – «АНТИГЕН» 
ғылымиөндірістік мекемесі» ЖШС 
бас директоры;

2) Қарақаев Әбілхан 
Қосмырзаұлы – С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің «Көлік техникасы 
және логистика» кафедрасының 
профессоры;

3) Қасымбеков Жүзбай 
Қожабайұлы – Қ.И. Сәтбаев 
атындағы Қазақ ұлттық техникалық 
университетінің «Инженерлік 
жүйелер және жүйелер» 
кафедрасының профессоры.

4. Daria Alontseva 
Lvovna, coauthor of 
inventions on innovation 
patents № 29155, 28907 
«A method of modifying 
the plasma jet structure 
and properties of protective 
coatings of nickel powder», 
«A method of modifying the 
structure and properties of 
protective coatings of nickel 
powder» (UstKamenogorsk).

5. N u r l a n 
Dosmukhamedov, Valery 
Kaplan, Valentina Merkulovа, 
patentees of Innovative patent 
№29288 «A method for 
producing highpurity metals 
zone melting» (Almaty);

6. Akbar Amanzholov, 
invention of innovation patent 
№29315 «Polarization engine» 
(Satpayev, Karaganda 
region).

The diploma and 
cash prize of JSC «Delta 
Technology venture fund» 
were awarded to:

Boris Fisunov Ivanovich, 
coauthor of five patents on 
innovative inventions in the 
field of medicine № 28299, 
28300, 28301, 28346, 28827 
(Semey).

The titles of «Distinguished 
Inventor of the Republic of 
Kazakhstan» were awarded 
to:

Nurlan Ahmetsadykov 
 General Director of LLC 
«ANTIGEN» Scientific and 
Production Enterprise»;

Abylhan Karakaev  
Professor of «Transport 
Technology and 
Logistics»Pavlodar State 
University named after 
S.Toraygyrov;

Zhuzbay Kasymbekov  
Professor of «Engineering 
Systems and Networks» 
Kazakh National Technical 
University named after 
K.Satpayev.
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12
АВтоМАттАнДЫрЫлҒАн ЖҮЙені ЖӘне 
БАҒДАрлАМАлЫҚ ҚАМтАМАсЫз етуДі 
ЖетілДіру

соВерШенстВоВАние АВтоМАтизироВАннЫХ 
систеМ и проГрАММноГо оБеспеЧениЯ

IMPROVEMENT OF AUTOMATED SYSTEMS AND 
SOFTWARE

А.Ашенова Управление информатизации и информационных ресурсов
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Одной из основных задач Ин-
ститута является автоматизация 
производственных процессов ин-
ститута, поддержка и развитие 
баз данных института, обеспече-
ние централизованного хранения 
данных и их выгрузки в различ-
ных форматах для дальнейшего 
конечного использования, что га-
рантирует высокий уровень иден-
тичности конечных данных, обе-
спечение доступа к online БД и 
неограниченный выход в Интер-
нет.

Управление информатиза-
ции и информационных ресур-
сов предназначено для обеспе-
чения работы и развития техни-
ческих средств автоматизации, 
программного обеспечения РГП 
«НИИС». В 2015 году Управлени-
ем был выполнен ряд задач, свя-
занных с развитием процессов 
автоматизации и направленных на 
улучшение качества услуг Инсти-
тута.

Основной целью управления 
является обеспечение качествен-
ного и своевременного проведе-
ния экспертизы заявок на всех 
стадиях её рассмотрения, с ис-
пользованием современных ин-
формационных технологий.

В отчетном году продолжились 
работы по автоматизации техно-
логических процедур и органи-
зационному совершенствованию 
процессов экспертизы.

В 2015 году полностью авто-
матизированный бизнеспроцесс 
2 государственных услуг введен с 
1 января 2015 года, кроме гос
услуг  «Государственная реги-
страция договоров уступки, свя-

Институттың негізгі міндет
терінің бірі институттың өндіріс
тік үрдістерін автоматтан-
дыру, институттың дерек-
тер қорын қолдау және дамы-
ту, мәліметтердің бір орталықта 
сақталуының және олардың 
әрі қарай соңғы пайдаланы-
луы үшін әр түрлі форматтар-
да шығарылуын, ДҚ online 
қол жеткізуді және Интернетке 
толық қол жеткізуді қамтамасыз 
ету болып табылады.

Информатизация және ақ
парат тық ресурстар басқар
масы «ҰЗМИ» РМК техникалық 
құралдарын автоматтанды-
ру, бағдарламалық қамтамасыз 
етуді дамыту бойынша жұмыс 
жүргізеді. 2015 жылы басқарма 
автоматтандыру процесін да-
мыту және Институт қызметінің 
сапасын жақсарту бағытында 
бірнеше міндеттер атқарды.

Басқарманың негізгі мақсаты 
жаңа ақпараттық технологиялар-
ды пайдалана отырып, өтінімге 
барлық кезеңде уақытылы және 
сапалы сараптама жүргізуді 
қамтамасыз ету болып табыла-
ды.

Есепті жылы технологиялық 
рәсімдерді автоматтандыру 
және сараптама процестерін 
жетілдіруді ұйымдастыру жөнінде 
жұмыстар жалғастырылды.

2015 жылы «Өнеркәсіптік 
меншік объектілерін пайдалану-
ымен байланыстырылған өзгеге 
беру шарттарын мемлекеттік 
тіркеу», «Өнеркәсіптік меншік 
объектілерін пайдаланумен 
байланыстырылған төлемдер 
туралы, лицензиялық және 

One of the main tasks 
of the Institute is the 
automation of production 
processes of the Institute, 
support and development of 
the database of the Institute, 
providing centralized storage 
and unloading in various 
formats for further enduse, 
which ensures a high level 
of identity of the final data, 
providing access to online 
databases and unlimited 
Internet access. 

Division of informatization 
and informative resources 
intended for the operation and 
development of automation 
hardware, software, “NIIP” 
RSE. In 2015, the division 
carried out a number of tasks 
related to the development of 
the automation of processes 
and to improve the quality of 
services of the Institute.

The main goal of the 
division is to ensure quality 
and timely examination of 
applications at all stages of 
its review, the use of modern 
information technologies. 
During the reporting year 
work continued on the 
automation of technological 
procedures and organizational 
improvement of examination 
processes.

In 2015, a fully automated 
business process of 2 
public services introduced 
on 1 January 2015, except 
for public services  “State 
registration of the assignment 
contracts related to the use 

аВтОматтанДырыЛҒан ЖҮЙЕні ЖӘнЕ 
БаҒДарЛамаЛыҚ Қамтамасыз ЕтуДі ЖЕтіЛДіру

сОВЕрШЕнстВОВанИЕ аВтОматИзИрОВанныХ 
сИстЕм И прОГраммнОГО ОБЕспЕЧЕнИЯ

IMPROVEMENT OF AUTOMATED SYSTEMS AND 
SOFTWARE
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занных с использованием объек
тов промышленной собственно
сти», «Государственная регистра
ция лицензионных, сублицензион
ных договоров, договоров о пла
тежах, связанных с использовани
ем объектов промышленной соб
ственности» 

Проводится работа по техни
ческому оснащению всех служб 
института, приобретены новые 
компьютеры, принтеры, сканеры.

В рамках информационной си
стемы РГП «НИИС» поддержива
ется официальный вебсайт (www.
kazpatent.kz). 

В течение 2015 года страни
цы сайта www.kazpatent.kz посе
тило более 77 тыс. пользовате
лей разных стран, всего посеще
ний около 148 тыс., всего про
смотрено 421795 страниц, (2014 
году 68 тыс. пользователей, всего 
посещений около 124 тыс., все
го просмотрено 340364 страниц).

сублицензиялық шарттарды 
мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 
қызметтерінен басқа, 2016 
жылғы 01 қаңтардан бастап 2 
мемлекеттік қызметтің толық 
автоматтандырылған бизнес
үдерісі іске қосылды.

Институттың барлық басқар
маларын техникамен жабдықтау 
бойынша жұмыстар жүргізілуде, 
жаңа компьютерлер, принтерлер 
мен сканерлер сатып алынды.

«ҰЗМИ» РМК ақпараттық 
жүйесі шеңберінде ресми сайт 
(www.kazpatent.kz) қолданылуда.

2015 жылы www.kazpatent.
kz сайтының беттерін әр мем
лекеттен 77 мыңға жуық сайт 
пайданушылар қараған, жал
пы 148 мың рет қаралды, жал
пы 421795 бет қаралды (2014 
жылы 68 мың пайдаланушы, 124 
рет қаралды, жалпы 340364 бет 
қаралды).

of industrial property”, “State 
registration of the license, 
sublicense agreements, 
payments of contracts 
associated with the use of 
industrial property”.

Work on the technical 
equipment of the institute 
divisions carried out, bought 
new computers, printers, 
scanners.

As part of the information 
system of the “NIIP” RSE 
the official website (www.
kazpatent.kz) is supported.

In 2015 more than 77 
thousand users from different 
countries visited the official 
website www.kazpatent.kz, 
total visits  148 thousand, 
browsed  421,795 (In 2014 
68 thousand users visited 
the website, total visits  
124 thousand, browsed – 
340 364).
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Функционирует система элек
тронных платежей через вебсайт 
www.kazpatent.kz на расчетный 
счет Института. 

В разделе «Электронные пла
тежи» любой посетитель сайта, 
имеющий картсчет в банке, мо
жет произвести online оплату за 
юридически значимые услуги РГП 
«НИИС» в соответствии с дей
ствующими тарифами  за пода
чу заявки, за проведение экспер
тизы, за внесение изменений, за 
проведение поиска и т.д. 

В разделе «Расчет оплаты за 
поддержание» посетителю сайта 
предоставлена возможность про
верить статус охранного доку

Институттың www.kazpatent.
kz webсайты арқылы «ҰЗМИ» 
РМК есеп шоты электронды 
төлемдер жүйесі жұмыс істейді.

«Электрондық төлемдер» 
бөлімінде банкте есеп шоты 
бар сайтқа кіруші өтінім беру, 
іздеу жүргізу, қорғау құжаттарын 
күшінде ұстау және т.б. «ҰЗМИ» 
РМК қызметтері үшін төлем 
жүргізе алады. 

«Күшінде ұстап тұру үшін 
төлем жүргізу» бөлімінде сайт 
келушілері қорғау құжаттарының 
жағдайын тексеруге мүмкіндік 
алады, қорғау құжаттарын 
күшінде ұстап тұру үшін қажетті 

There is a system of 
electronic payments via the 
website www.kazpatent.kz to 
the settlement account of the 
Institute.

In the «Electronic 
payments» an any visitor 
having a card account in 
the bank can make online 
payments for legally relevant 
services of the «NIIP» RSE 
in accordance with the 
current tariffs  for filing an 
application, for examination, 
for making changes, for the 
conduct of search etc.

In the «Calculation of 
maintenance payment» section 
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мента, рассчитать необходимую 
сумму для оплаты за поддержа-
ние в силе охранных документов 
и произвести оплату online.

В 2015 году произведено 71 
online оплаты (2011 году – 2 
оплаты, 2012 году – 1 оплаты, 
2013 – 21оплаты, 2014 – 30 опла-
ты). 

На вебсайте www.kazpatent.
kz функционирует раздел «Элек-
тронная подача заявок», позво-
ляющий осуществлять заявите-
лям электронную подачу заявок 
на выдачу охранных документов 
по всем объектам промышленной 
собственности. В отчетном году 
были продолжены работы по со-
вершенствованию и развитию си-
стемы электронной подачи зая-
вок.

В течение 2015 года было 
подано 413 заявок на выда-
чу охранных документов по всем 
объектам промышленной соб-
ственности, что значительно пре-
вышает объем заявок поданных 
электронно в 2011 и 2012 го-
дах (2011 году – 4 заявки, 2012 
году – 5 заявок, 2013 – 60 зая-
вок, 2014 – 170 заявок).

Через вебсайт www.kazpatent.
kz подано заявок  335:

 на выдачу патента на изо-
бретение – 74 заявки;

 на выдачу инновационного 
патента – 43 заявки;

 на регистрацию товарного 
знака – 171 заявка;

 на выдачу промышленного 
образца – 4 заявки;

 на выдачу полезной моде-
ли – 41 заявка;

 на выдачу селекционного 
достижения – 2 заявки. 

Также на портал электронно-
го правительства было подано 78 
заявок:

 на выдачу патента на изо-
бретение – 6 заявок;

 на регистрацию товарного 
знака – 70 заявок;

 на регистрацию наименова-
ния места происхождения това-
ра – 2 заявки. 

Посредством личного кабине-
та на портале www.egov.kz или 
на вебсайте www.kazpatent.kz 
заявитель может не только по-
дать заявку, но и вести всю пе-

соманы есептеп, online төлем 
жүргізе алады.

2015 жылы 71 online төлем 
жүргізілді (2011 жылы  2 төлем, 
2012 жылы  1 төлем, 2013 жылы 
– 21, 2014 жылы – 30 төлем).

www.kazpatent.kz webсайты 
арқылы «Өтінімдерді электронды 
беру» бөлімі жұмыс істейді. Ол 
өнеркәсіптік меншіктің барлық 
объектілері бойынша электронды 
өтінім беруге мүмкіндік береді. 
Осы есепті жылы өтінімдерді 
электронды беру жүйесін 
жетілдіру және дамыту бойынша 
жұмыстар жалғастырылды. 

2015 жылы өнеркәсіптік 
меншіктің барлық объектілері 
бойынша қорғау құжаттарын бе-
руге 413 өтінім берілді. Бұл 
көрсеткіштен 2013 және 2012 
жылдармен салыстырғанда 
электронды берілген өтінімдер 
санының артқандығын көреміз 
(2011 жылы – 4 өтінім, 2012 
жылы  5 өтінім, 2013 жылы – 60 
өтінім, 2014 – 170 өтінім).

335 өтінімнің арасында 
өтінімдер келесі санында берілді:

 өнертабысқа патент беруге 
– 74 өтінім;

 инновациялық патент беру-
ге – 43 өтінім;

 тауар таңбаларын тіркеуге – 
171 өтінім;

 өнеркәсіптік үлгіге патент 
беруге – 4 өтінім;

 пайдалы модельге патент 
беруге – 41 өтінім;

 селекциялық жетістікке па-
тент беруге – 2 өтінім.

Сонымен қатар электрондық 
үкіметінің порталы арқылы 78 
өтінім берілді:

 өнертабысқа патент беру-
ге – 6 өтінім;

 тауар таңбаларын тіркеуге – 
70 өтінім;

 тауар таңбасының 
шығарылған жердің атауын 
тіркеуге – 2 өтінім.

www.egov.kz порталында не-
месе www.kazpatent.kz web сай-
тында өтінім беруші жеке ка-
бинет арқылы өтінім бере ала-
ды да және электрондық тұрде 
берілген өтінім бойынша хат ал-
маса алады.

Өнеркәсіптік меншіктің барлық 
объектілеріне қорғау құжаттарын 

visitors have an opportunity 
to check the status of a title 
of protection, calculate the 
amount of money needed for 
the maintenance of titles of 
protection and pay online.

In 2015, there were 71 on
line payments (in 2011 – 2 
payments, 2012 – 1 payments, 
in 2013 – 21 payments, in 
2014 – 30 payments).

On the website the 
«Electronic filing» section is 
available for applicants to 
file for the issuance of titles 
of protection for all industrial 
property subject matters. Over 
time for the reporting year, the 
work on the improvement and 
development of the efiling 
system proceeded.

During 2015 413 
applications for issuance 
documents of title for all 
industrial property rights were 
filed, which greatly exceeds 
the number of applications 
filed electronically in 2011 and 
2012 (in 2011  4 applications, 
2012  5 applications, in 2013 
 60 applications 2014  170 
applications).

Applications submitted via 
the website – 335:

 for a patent for invention 
– 74 applications;

 for an innovative patent – 
43 applications ;

 for a trademark – 171 
applications;

 for an industrial design – 
4 applications;

 for an utility model – 41 
applications;

 for a patent for selection 
achievements  2 applications.

Applications submitted via 
the egovernment portal – 78:

 for a patent for invention 
– 6 applications

 for a trademark – 70 
applications;

 for an appellation of 
origin – 2 applications.

By a personal cabinet on 
the www.egov.kz portal on 
the www.kazpatent.kz website 
applicant can not only to 
efile, but also to conduct 
correspondence concerning 
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реписку по электронно поданной 
заявке.

Электронная подача заявок 
на выдачу охранных документов 
по всем объектам промышлен-
ной собственности  это значи-
тельный шаг в реализации кон-
цепции «электронного правитель-
ства», повышении качества ока-
зываемых населению услуг, сни-
жению бумажного документообо-
рота и упрощению делопроиз-
водства.

В отчетном году проделана 
значительная работа по практи-
ческой реализации электронно-
го взаимодействия с заявителем, 
направленная на снижение адми-
нистративных барьеров, повыше-
ние качества и доступности го-
сударственных услуг, на оптими-
зацию процедур предоставления 
государственных услуг с учетом 
растущих потребностей заявите-
лей в получении государственной 
услуги в электронной форме.

В рамках совершенствова-
ния информационного взаимо-
действия на вебсайте www.
kazpatent.kz модернизирован раз-
дел «Государственный реестр 
охранных документов РК», содер-
жащий программный поисковый 
модуль позволяющий предостав-
лять информацию по всем заре-
гистрированным объектам про-
мышленной собственности (изо-
бретениям, полезным моделям, 
товарным знакам, промышлен-
ным образцам и т.д.) пользова-
телям Интернета в электронной 
форме. Разработка данного раз-
дела обеспечила прозрачное, по-
стоянное и оперативное взаимо-
действие с гражданами и хозяй-
ствующими субъектами.

Это позволяет достигнуть су-
щественной экономии времени 
и средств, как субъектов, так и 
бюджета, т.е. позволит оптими-
зировать взаимодействие и сни-
зить бюрократические барьеры. 

В рамках информационно-
го взаимодействия с пользова-
телями Управление информа-
тизации и информационных ре-
сурсов осуществляет сопрово-
ждение и техническую поддерж-
ку корпоративных почтовых ящи-
ков. С каждым годом возраста-

беруге өтінімдерді электронды 
беру – бұл «электрондық үкімет» 
концепциясын іске асырудағы, 
халыққа көрсетілетін қызмет са-
пасын арттыруға, қағаз жүзіндегі 
құжат айналымын қысқартуға 
және іс жүргізуді жеңілдетуге 
маңызды қадам.

Есепті жылы әкімшілік 
кедергілерді азайтуға, мемлекет
тік қызметтерге қол жетімділіктің 
болуы мен сапасының артуына, 
өтінім берушілердің электрондық 
формада мемлекет тік қыз
мет терді алулары бойынша 
сұраныстарының артуын есепке 
ала отырып өтінім берушілермен 
мемлекеттік қызметтерді көрсету 
процедурасын ықшамдауға ба
ғыт тал ған электрондық қарым
қатынас іске асыру бойынша 
көп теген жұмыстар жүргізілді.

www.kazpatent.kz вебсайтын
да ақпараттық қатынасты же
тіл діру аясында Интернет қол
данушыларымен электрондық 
фор мада барлық тіркелген 
өнеркәсіптік меншік объектілері 
бойынша ақпарат беруге 
мүмкіндік беретін бағдарламалық 
іздеу модульдері бар «ҚР қорғау 
құжаттарының мемлекеттік 
тізілімі» бөлімі жетілдірілді. 
Аталған бөлімнің әзірленуі аза-
маттармен және шаруашылық 
субъектілерімен қатынастың 
ашық түрде, тұрақты және жыл-
дам болуын қамтамасыз етті.

Бұл субъектілердің уақыттары 
мен қаржыларын, сондайақ 
бюджетті үнемдеуге мүмкіндік 
береді, яғни өзара қатынастарды 
оңтайландыруға және бюро
кратикалық кедергілерді азайтуға 
мүмкіндік береді.

Қолданушылармен ақпараттық 
қатынас аясында Информати-
зация және ақпараттық ресур-
стар басқармасы бірлескен по-
шта жәшіктерін сүйемелдеу 
және техникалық қолдауды 
жүзеге асырады. Жыл сай-
ын электрондық пошта арқылы 
қолданылушылардың өзара 
қатынастары арттыруда, 2015 
жылы kazpatent@kazpatent.kz 
электрондық поштасына 5990 
астам құжат келіп түскен және 
1000 астам құжат жолданған. 

electronically submitted 
application.

Electronic submission of 
the application for issuance 
the documents of title on all 
objects of industrial property 
is a considerable step to 
implementation of the concept 
of the «electronic government», 
improvement of quality of the 
services, decrease in paper 
document flow and simplification 
of the officework.

In the reporting year the 
considerable work is done 
on practical realization of 
electronic interaction between 
the applicants and the state, 
which is directed to decrease 
administrative barriers, 
improvement of quality and 
availability of the public 
services.

Within the frame of 
upgrading the informational 
exchange on the website 
(www.kazpatent.kz) the section 
«National Registry of the 
Documents of title» which 
contains the program of the 
search module allowed Internet 
users to receive an information 
about registered objects of 
industrial property (inventions, 
utility models, trademarks, 
industrial samples, etc.) in an 
electronic form. Development 
of this section provided 
transparent, continuous and 
expeditious interaction with 
citizens and economic entities. 

It allows saving time and 
resources both subjects, and 
the budget, i.e. will allow to 
optimize interaction and to 
lower bureaucratic barriers. 

Within informational 
exchange with users 
Division of informatization 
and informative resources 
carries out maintenance 
and technical support of 
corporate mailboxes. Every 
year interaction between 
users through email is 
increasing, so in 2015 on 
email: kazpatent@kazpatent.
kz received more than 5990 
documents and sent about 
10 000 documents.
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ет взаимодействие пользовате-
лей посредством электронной по-
чты, так в 2015 году на email: 
kazpatent@kazpatent.kz поступило 
более 5990 документов и отправ-
лено более 1000 документов.

В 2015 году плодотворно ис-
пользовалась информационная 
технология по выпуску электрон-
ной версии издания «Промыш-
ленная собственность. Официаль-
ный бюллетень», предоставлен-
ная Евразийским патентным ве-
домством. Основной задачей ис-
пользуемой технологии является 
обеспечение выпуска оптического 
диска, содержащего бюллетень, 
что в дальнейшем позволит со-
кратить, а в перспективе – полно-
стью отказаться от выпуска бюл-
летеня на бумажном носителе. 

Использование данной техноло-
гии позволило разместить на сай-
те www.kazpatent.kz раздел «Элек-
тронный бюллетень», который вы-
звал большой интерес и популяр-
ность у посетителей сайта. 

В рамках Соглашения о вклю-
чении Республики Казахстан в 
Проект по промышленному вы-
пуску регионального патентно
информационного продукта стран 
СНГ на CDROM (CISPATENT) осу-
ществляется перевод патентной 
документации на государствен-
ный и английский языки. На 2015 
год из республиканского бюджета 
выделено финансирование на пе-
ревод 1500 рефератов и формул 
полных описаний изобретений к 
охранным документам, зареги-
стрированным в государственном 
реестре в 2015 году.

По итогам конкурса по госу-
дарственным закупкам услуг по 
переводу патентных документов 
на государственный и английский 
языки, услуги оказаны ИП «Кро-
това И.И.». Перевод осуществлен 
качественно и в полном объеме.

В 2015 году после обра-
ботки патентной документации 
производителю работ по вы-
пуску регионального патентно
информационного продукта стран 
СНГ на CDROM (CISPATENT) 
ФИПС передано 1500 патентных 
документа для включения в про-
ект CISPATENT.

2015 жылы Еуразиялық 
патенттік ұйымы ұсынған 
«Өнеркәсіптік меншік. Рес-
ми бюллетень» басылымының 
электрондық нұсқасын шығару 
бойынша ақпараттық тех-
нологиялар айдағыдай пай-
даланылды. Пайдаланылған 
технологияның негізгі мақсаты – 
ішінде бюллетені бар оптикалық 
дискілер шығаруды қамтамасыз 
ету. Ол болашақта бюллетеннің 
қағаз нұсқасының азаюын, ал 
келер жылдарда бюллетіннің 
қағаз түріндегі нұсқасынан мүлде 
бас тартуға мүмкіндік береді.

Аталған технологияны пай-
далану www.kazpatent.kz сай-
тында «Электрондық бюл-
летень» бөлімін жариялауға 
мүмкіндік берді, ол өз кезегінде 
сайтты пайдаланушылардың 
қызығушылықтарын тудырды.

CDROM (CISPATENT) ТМД 
мемлекеттерінің аймақтық 
патенттікақпараттық өнімдерін 
өнеркәсіптік шығару бойын-
ша жобаға Қазақстан Ре-
спубликасын кіргізу тура-
лы келісім аясында патенттік 
құжаттамалар қазақ және 
ағылшын тілдеріне аударылады. 
2015 жылы республикалық бюд-
жеттен 2015 жылы мемлекеттік 
тізілімде тіркелген қорғау 
құжаттарына өнертабыстарға 
толық сипаттамалардың форму-
лалары мен 1500 рефераттарды 
аударуға қаржы бөлінді.

Патенттік құжаттарды 
мемлекеттік және ағылшын 
тілдеріне аудару бойынша 
қызметтерді мемлекеттік сатып 
алу жөніндегі байқау нәтижесі 
бойынша «Кротова И.И.» ЖК 
қызметтер көрсетті. Аудар-
ма сапалы және толық көлемде 
жасалған.

2015 жылы CDROM 
(CISPATENT) ТМД мем ле кет
те рінің аймақтық патенттік 
ақпараттық өнімдерін шығару 
бойынша жұмыстардың өн
ді рушісі ӨМФИға патенттік 
құжаттарды өңдегеннен кейін 
CISPatent жобасына қосу үшін 
1500 патенттік құжаттар берілді.

In 2015 informational 
technology of the releasing 
the electronic version og the 
Official bulletin “Industrial 
property” presented by the 
Eurasian patent department 
was fruitfully used. The main 
goal of this technology is to 
ensure the release of the 
optical disk (contains the 
bulletin) which will reduce or 
completely refuse the release 
the bulletin on the paper. 

Using this technology 
allowed to publish on the 
website www.kazpatent.kz the 
section «Electronic Bulletin» 
which caused profound 
interest and popularity among 
site visitors. 

Within the frame of the 
agreement on Inclusion of 
the Republic of Kazakhstan 
to the Project on industrial 
release of a regional patent 
and information product 
of the CIS countries on 
CD ROM (CISPATENT) 
patent documentation was 
translated to the State and 
English languages. In 2014 
from the Republican budget 
allocated for the translation 
1500 abstracts and formulas 
of complete descriptions of 
inventions to the documents 
of title (registered in the 
national registry in 2015). 

According to the results 
of the competition for public 
procurement of services 
for the translation of patent 
documents into the State 
and English languages, the 
services rendered by IE 
«Krotova I.I.». Translations 
were carried out fully and 
efficiently.

1500 patent documents 
were transferred to FIIP which 
releases regional patent and 
information product of the 
CIS countries on CD ROM 
(CISPATENT) for inclusion it 
to the CISPATENT project in 
2015.
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13«ҰзМи» рМК ФилиАлДАрЫ 

ФилиАлЫ рГп «ниис»

BRANCHES OF THE «NIIP» RSE
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Филиалы являются струк-
турными подразделениями РГП 
«НИИС» и оказывают заинтере-
сованным лицам практическую, 
методическую и консультатив-
ную помощь при оформлении 
прав на объекты интеллекту-
альной собственности (изобре-
тения, полезные модели, про-
мышленные образцы, товар-
ные знаки, знаки обслужива-
ния, наименования мест проис-
хождения товаров, селекцион-
ные достижения), что позволяет 
до минимума снизить расходы 
и риски заявителя в период по-
дачи и рассмотрения заявки как 
в патентном ведомстве Респу-
блики Казахстан, так и патент-
ных ведомствах стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Филиал РГП «НИИС» г. Алматы

Филиал РГП «Националь-
ный институт интеллектуаль-
ной собственности» Министер-
ства юстиции Республики Ка-
захстан был создан в г. Алматы 
на основании приказа дирек-
тора РГП НИИС от 20 октября 
2006 года.

Основную деятельность Фи-
лиала РГП «НИИС» занимает ор-
ганизация приема заявочных ма-
териалов, оказание учебных и 
патентноинформационных услуг.

Филиал в своей структуре 
имеет Учебный центр, управле-
ние патентных исследований по 
изобретениям, управление ана-
литических исследований по то-
варным знакам и промышлен-
ным образцам, управление кон-
троля по работе с корреспон-
денцией, контролю информа-
ционных технологий и сектор 
материальнотехнического обе-
спечения.

«ҰзмИ» рмК ФИЛИаЛДары 

ФИЛИаЛы рГп «нИИс»

BRANCHES OF THE «NIIP» RSE

Филиалдары «ҰЗМИ» РМК 
құрылымдық бөлімшелері бо-
лып табылады және зияткерлік 
меншік объектілеріне (өнертабыс, 
пайдалы модельдер, өнеркәсіптік 
үлгілер, тауар таңбалары, 
қызмет көрсету таңбалары, та-
уар шығарылған жерлердің ата-
улары, селекциялық жетістіктер, 
авторлық құқық, сабақтас құқық) 
құқықты рәсімдеу барысында 
мүдделі тұлғаларға тәжірибелік, 
әдістемелік көмек көрсетеді 
және кеңес береді. Бұл өз 
кезегінде, Қазақстан Республика-
сын сондайақ жақын және алыс 
шетел мемлекеттерінің патенттік 
ведомстволарына өтінімдерді 
беру және қарастыру кезеңінде 
өтінім берушінің шығындары мен 
тәуекелдерін барынша азайтады.

«ҰЗМИ» РМК Алматы қ. филиалы

Қазақстан Республика-
сы Әділет министрлігі «Ұлттық 
зияткерлік меншік институ-
ты» РМК Филиалы «ҰЗМИ» РМК 
директорының 2006 жылғы 20 
қазандағы бұйрығымен Алматы 
қаласында құрылды.

«ҰЗМИ» РМК Филиалы 
қызметінің негізгі бөлімі өті
нім материалдарын қа был дау, 
мемлекеттік органдармен, кә
сіп о рын дармен және ұйым дар
мен хат алмасуға бағытталған. 
Фи лиал Алматы қ. және об
лысының өтінім берушілерінің 
өтінімдерін жолдау міндеттерін 
өздеріне алып, материалдардың 
сақталуына жауап береді, олар
дың уақытылы және се нім ді 
жеткізілуін қамтамасыз ете ді жә
не осы арқылы өтінім бе ру ші
лер ге өтінімдерді жіберу про цес
ін жеңілдетеді.

Филиалдың жұмысы коммер
ция лық негізде оқу және па тент

Branches are the structural 
units of the “NIIP” RSE, 
provides to all interested parties 
practical, methodical and 
advisory help in the preparation 
of registration of intellectual 
property (inventions, utility 
models, industrial designs, 
trademarks, service marks, 
appellations of origin, selection 
achievements, copyright, 
allied rights), which allows 
to minimize the costs and 
risks of the applicant during 
the period of submission and 
consideration of the application 
in the Patent Office of the 
Republic of Kazakhstan and 
the patent offices of countries 
near and far abroad.

Branch of the «NIIP» RSE in 
Almaty

Branch of the “National 
Institute of Intellectual Property” 
RSE of the Ministry of Justice 
of Republic of Kazakhstan was 
established in Almaty on the 
basis of order of the Director 
of the “NIIP” RSE from 20 
October 2006. 

The main activity of the 
Branch of the “NIIP” RSE is 
organization of receiving the 
application materials, provision 
training and patent information 
services.

The branch has in the 
structure the Learning Center, 
division of patent research on 
inventions, division of analytical 
research of trademarks and 
industrial designs, division 
of control correspondence, 
information technologies and 
sector of logistical support.
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За 2015 год филиалом было 
принято следующее количество 
заявок на получение охранных 
документов на объекты промыш-
ленной собственности:

Товарные знаки – 2823;
Изобретения – 531;
Промышленные образцы – 126;
Полезные модели – 204;
Селекционные достижения – 5;
Всего – 3689.
Проведено консультаций – 

1164.

Региональные филиалы  
РГП «НИИС»

В соответствии с поручени-
ем Министра юстиции Республи-
ки Казахстан, данного на расши-
ренной коллегии Министерства 
юстиции Республики Казахстан 
от 20 июля 2012 года, по прин-
ципу СеверЮгЗападВосток 1 
марта 2013 года были откры-
ты региональные филиалы РГП 
«НИИС» в городах Атырау, Шым-
кент, УстьКаменогорск, Петро-
павловск. 

В основе деятельности фили-
алов заложены функции по при-
ему, обработке и передачи зая-
вок на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Филиал РГП «НИИС»  
в г. Петропавловск

За 2015 год филиалом было 
принято следующее количество 
заявок на получение охранных 
документов на объекты промыш-
ленной собственности:

Товарные знаки – 57;
Изобретения – 18;
Промышленные образцы – 13;
Полезные модели – 10;
Договоры о передаче прав на 

ОПС – 24;
Всего – 122.
Проведено консультаций – 261.

Филиал РГП «НИИС» в г. Шымкент

За 2015 год филиалом было 
принято следующее количество 
заявок на получение охранных 
документов на объекты промыш-
ленной собственности:

тікақпараттық қызмет көр се туге 
бағытталған.

2015 жылы филиал өнер
кәсіптік меншік объект іле рі не 
қорғау құжаттарын алу ға өті нім
дердің келесі саны қа был данды:

Тауар таңбаларына – 2823;
Өнертабыстарға – 531;
Өнеркәсіптік үлгілерге – 126;
Пайдалы модельдерге – 204;
Селекциялық жетістіктерге – 5;
Барлығы – 3689.
Берілген кеңестер – 1164.

«ҰЗМИ» РМК аумақтық  
филиалдары

Қазақстан Республика-
сы Әділет министрлігінің 2012 
жылғы 20 шілдедегі кеңейтілген 
алқасында Қазақстан Республи-
касы Әділет министрі берген 
тапсырмаға сәйкес 2013 жылғы 
1 наурызда СолтүстікОңтүстік 
БатысШығыс ұстанымы бойын-
ша Атырау, Шымкент, Өскемен, 
Петропавл қалаларында «ҰЗМИ» 
РМК аймақтық филиалдары 
ашылды.

Филиалдар зияткерлік мен
шік объектілеріне өтінімдер қа
былдау, өңдеу және беру бойын-
ша функцияларды атқарып жа-
тыр. 

Петропавл қ «ҰЗМИ» РМК филиалы

2015 жылы филиал 
өнеркәсіптік меншік объекті
леріне қорғау құжаттарды 
алуға өтінімдердің келесі санын 
қабылдады:

Тауар таңбаларына – 57; 
Өнеркәсіптік үлгілерге – 18; 
Өнертабыстарға – 13;
Пайдалы модельдерге – 10;
Змо құқық беру шарттары – 24;
Барлығы – 122.
Берілген кеңестер – 261.

Шымкент қ «ҰЗМИ» РМК  
филиалы

2015 жылы филиал өнер
кәсіптік меншік объек ті леріне 
қорғау құжаттарды алуға өті нім
дердің келесі санын қа был дады:

Тауар таңбаларына – 105; 
Өнеркәсіптік үлгілерге – 6; 

During 2015 the branch 
received the following number 
of applications for protection 
for industrial property rights:

Trademarks  2823;
Inventions  531;
Industrial designs  126;
Utility models  204;
Selection achievements  5;
Total  3689.
Held consultations – 1164.

Regional branches  
of the “NIIP” RSE 

According to the decree 
of the Minister of Justice of 
the Republic of Kazakhstan 
given on expanded board 
of the Ministry of Justice of 
the Republic of Kazakhstan 
on July 20, 2012 by the 
principle of NorthSouth
WestEast regional branches 
of the “NIIP” RSE in Atyrau, 
Shymkent, Ust Kamenogorsk, 
Petropavlovsk were opened 
on March 1, 2013. 

The underlying activities 
of branches are reception, 
processing and transfers of 
intellectual property protection 
applications.

Branch of the “NIIP” RSE in 
Petropavlovsk 

During 2015 the branch 
received the following number 
of applications for protection 
for industrial property rights:

Trademarks – 57;
Inventions – 18;
Industrial designs 13;
Utility models – 10;
Contracts on transfer of 

rights to industrial property 
objects – 24;

Total – 122.
Held consultations – 261.

Branch of the “NIIP” RSE  
in Shymkent 

During 2015 the branch 
received the following number 
of applications for protection 
for industrial property rights:

Trademarks – 105;
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Товарные знаки – 105;
Изобретения – 21;
Промышленные образцы – 6;
Полезные модели – 4;
Селекционные достижения – 2;
НМПТ – 1;
На международную регистра-

цию ТЗ – 5; 
На регистрацию ТЗ на терри-

тории РФ – 1; 
На изобретение по процедуре 

ЕАПК – 3;
Договоры о передаче прав на 

ОПС – 1;
Всего – 149.
Проведено консультаций – 829.

Филиал РГП «НИИС» МЮ РК  
в г. Атырау

За 2015 год филиалом было 
принято следующее количество 
заявок на получение охранных 
документов на объекты промыш-
ленной собственности:

Товарные знаки – 35;
Изобретения – 10;
Промышленные образцы – 2;
Всего – 47.
Проведено консультаций – 272.

Филиал РГП «НИИС»  
в г. Усть-Каменогорск

За 2015 год филиалом было 
принято следующее количество 
заявок на получение охранных 
документов на объекты промыш-
ленной собственности:

Товарные знаки – 43;
Изобретения – 13;
Полезные модели – 5;
Селекционные достижения – 1;
На изобретение по процедуре 

ЕАПК – 2;
На изобретение по процедуре 

PCT – 1;
Договоры о передаче прав на 

ОПС – 2;
Всего – 67.
Проведено консультаций – 240.

Өнертабыстарға – 21;
Пайдалы модельдерге – 4;
Селекциялық жетістіктерге – 

2;
Тшжа – 1;
Тт халықаралық тіркеуге – 

5;
Рф аумағында ТТ тіркеуге – 

1;
ЕАПК процедурасы бойын-

ша өнертабысқа  3;
ЗМО құқық беру шарттары – 

1;
Барлығы – 149.
Берілген кеңестер – 829.

Атырау қ.  
«ҰЗМИ» РМК филиалы

2015 жылы фили-
ал өнеркәсіптік меншік 
объектілеріне қорғау құжат
тарды алуға өтінімдердің 
келесі санын қабылдады:

Тауар таңбаларына – 35; 
Өнеркәсіптік үлгілерге – 2; 
Өнертабыстарға – 10;
Барлығы – 47.
Берілген кеңестер – 272.

Өскемен қ.  
«ҰЗМИ» РМК филиалы

2015 жылы филиал өнер
кә сіптік меншік объек ті ле рі не 
қорғау құжат тарды алуға өті
нім дердің келесі санын қа был
дады:

Тауар таңбаларына – 43; 
Өнертабыстарға – 13;
Пайдалы модельдерге – 5;
Селекциялық жетістіктерге – 

1;
ЕАПК процедурасы бойын-

ша өнертабысқа  2;
РСТ процедурасы бойынша 

өнертабысқа – 1;
ЗМО құқық беру шартта-

ры – 2;
Барлығы – 67.
Берілген кеңестер – 240.

Inventions – 21;
Industrial designs – 6;
Utility models – 4;
Selection achievements – 2;
Appellation of origins – 1; 
The international registration 

of a trademark – 5; 
The registration of a trademark 

in Russian Federation – 1; 
Inventions on the EAPC 

procedure – 3; 
Contracts on transfer of 

rights to industrial property 
objects – 1;

Total – 149.
Held consultations – 829.

Branch of the “NIIP” RSE in Atyrau

During 2015 the branch 
received the following number 
of applications for protection for 
industrial property rights:

Trademarks – 35;
Inventions – 10;
Industrial designs – 2;
Total – 47.
Held consultations – 272.

Branch of the “NIIP” RSE  
in Ust-Kamenogorsk

During 2015 the branch 
received the following number 
of applications for protection for 
industrial property rights:

Trademarks – 43;
Inventions – 13;
Utility models – 5;
Selection achievements – 1;
Inventions on the EAPC 

procedure – 2;
Inventions on the PCT 

procedure – 1;
Contracts on transfer of 

rights to industrial property 
objects – 2;

Total – 67.
Held consultations – 240.
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Управление бухгалтерского учета и планирования 

М.Онгарбаева 

С.Шадикова 

Управление государственных закупок, претензионно-исковой 
работы и материально-технического обеспечения 

14
15

16

«ҰзМи» рМК БАсЫлЫМДАрЫ

изДАниЯ рГп «ниис»

PUBLISHING ACTIVITY OF THE “NIIP” RSE

«ҰзМи» рМК КАДрлАр ҚҰрАМЫ турАлЫ МӘліМет 

сВеДениЯ о КАДроВоМ состАВе рГп «ниис»

INFORMATION ON PERSONNEL OF THE “NIIP” RSE

БАЙлАнЫс АҚпАрАт

КонтАКтнАЯ инФорМАЦиЯ

CONTACT INFORMATION
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РГП «НИИС» выпускает сле-
дующие издания:

Ежегодно – Годовой отчет;
Ежеквартально – научно

практический журнал «Интеллек-
туальная собственность Казах-
стана»;

Ежемесячно – официальный 
бюллетень «Промышленная соб-
ственность».

Все издания размещают-
ся на официальном сайте: www.
kazpatent.kz.

«ҰзмИ» рмК БасыЛымДары

ИзДанИЯ рГп «нИИс»

PUBLISHING ACTIVITY OF THE “NIIP” RSE

«ҰЗМИ» РМК мынадай басы-
лымдарды шығарады:  

Жыл сайын – Жылдық есеп;
Тоқсан сайын  «Интеллекту-

альная собственность Казахста-
на» ғылымипрактикалық журнал;

Ай сайын – «Өнеркәсіптік 
меншік» ресми бюллетені.  

Барлық басылымдар www.
kazpatent.kz ресми сайтында ор-
наластырылады. 

“NIIP” RSE releases 
following publications:

Annually – Annual report;
Quarterly  scientific 

and practical journal 
“Intellectualnaya sobstvennost 
Kazakhstana” (Intellectual 
property of Kazakhstan);

Monthly – official bulletin 
“Industrial property”.

All publications are available 
on the official website: www.
kazpatent.kz.
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«ҰзмИ» рмК КаДрЛар ҚҰрамы тураЛы мӘЛімЕт 

сВЕДЕнИЯ О КаДрОВОм сОстаВЕ рГп «нИИс»

INFORMATION ON PERSONNEL OF THE “NIIP” RSE

В отчетном 2015 году в 
структуре института произошли 
некоторые изменения.

В отчетном году штатная 
численность сотрудников РГП 
«НИИС» составила 212 еди
ниц, в том числе филиалы РГП 
«НИИС» в гг. Алматы, Шымкент, 
Атырау, УстьКаменогорск, Пе
тропавловск. Среди специали
стов 10 кандидатов наук.

2015 жылы институттың 
құрылымында кейбір өзгерістер 
орын алды.

«ҰЗМИ» РМК қызметкерле
рінің штаттық саны 212 бірлікке 
жетті, соның ішінде «ҰЗМИ» 
РМК Алматы қ,. Атырау қ., 
Өскемен қ., Петропавл қ., 
Шымкент қ. филиалдары бар. 
Мамандар арасында 10 ғылым 
кандидаты бар.

In 2015, the structure of 
the institute underwent some 
changes.

Over the reporting year, the 
number of fulltime employees of 
the “NIIP” RSE amounted to 212 
units, including branches of the 
“NIIP” RSE in Almaty, Shymkent, 
Atyrau, UstKamenogorsk and 
Petropavlovsk. There are PhDs 
among specialists.

2015 жылғы «ҰЗМИ» РМК қызметкерлерінің сандық және сапалық құрамы 

Количественный и качественный состав сотрудников РГП «НИИС» в 2015 году

The quantitative and qualitative composition of the staff of the “NIIP” RSE 2015

Көрсеткіші
показатель

Index

саны / сотрудники / Personnel

Адам 
Количество 
The number

%

Қызметкерлер, барлығы / Служащие, всего / Officers, total 212 100

Қызметкерлер білімі: / образование служащих: / Education of the Officers:

Ғылым кандидаттары / Кандидаты наук / Ph.D 10 4,7

Жоғары / Высшее / With high education 212 100

РМЗМИ (БАОИ) патентовед мамандығын алғандар 
Из них получили специальность патентоведа в РГАИС (ЦИПК)
Received degree of patent specialist in RSAIP

13 6,1

Өнеркәсіптік меншік федералдық институты сертификатын алғандар 
Имеют сертификаты Федерального института промышленной собственности
Have certificates of Federal Institute of Industrial property

8 3,7

Еуразиялық патенттік ведомствосының сертификатын алғандар 
Имеют сертификаты Евразийского Патентного Ведомства
Have certificates of Eurasian Patent Office

13 6,1

Р.Аввалова Управление по работе с кадрами 
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РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» 
Министерства юстиции Республи-
ки Казахстан

Адрес: 
010000, 
Республика Казахстан, 
г. Астана, ул. Орынбор 8, 
Корпус 1, Подъезд № 1, № 2

Телефон: 8 (7172) 749580
Факс: 8 (7172) 749621 
Callцентр: 8 (7172) 749660
Сайт: www.kazpatent.kz (блог 

директора)
Email: kazpatent@kazpatent.kz

Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің «Ұлттық 
зияткерлік меншік институты» 
РМК

Мекенжайы: 
010000, 
Қазақстан Республикасы, 
Астана қ., Орынбор ксі, 8,
Корпус 1, Кіреберіс № 1, № 2

Телефон: 8 (7172) 749580 
Факс: 8 (7172) 749621 
Callорталығы: 8 (7172) 749660
Сайт: www.kazpatent.kz 

(директордың блогы)
Email: kazpatent@kazpatent.kz

“NIIP” RSE of the Ministry 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan

Address: 
010000, 
Republic of Kazakhstan, 
Astana, St. Orynbor, 8, 
Entrances 1, 2.

Phone: 8 (7172) 749580
Fax: 8 (7172) 749621
Callcenter: 8 (7172) 749660
Website: www.kazpatent.kz 

(director’s blog)
Email: kazpatent@kazpatent.kz

БаЙЛаныс аҚпарат

КОнтаКтнаЯ ИнФОрмаЦИЯ

CONTACT INFORMATION

Г.Байбатырова Управление по работе с корреспонденцией, заявителями и архив
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Филиал г. Алматы

Адрес: 050002, Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Ришата 
и Муслима Абдуллиных (бывшая 
ул. Емелева), дом 6, павильон 1

Телефон: 8 (727) 3977523
Факс: 8 (727) 3977376 
Callцентр: 8 (727) 3977460
Учебный центр: 3977276 
Email: filial@kazpatent.kz, 

edu.center@kazpatent.kz

Филиал г. Атырау

Адрес: 060006, Республи-
ка Казахстан, г. Атырау, ул. 
С.Датова, дом 8а

Телефон: 8 (7122) 308470

Филиал г. Петропавловск

Адрес: 150000, Республика 
Казахстан, г. Петропавловск, ул. 
Конституции Казахстана, дом 
72, кабинет 212

Телефон: 8 (7152) 501948

Филиал г. Шымкент

Адрес: 160000, Республи-
ка Казахстан, г. Шымкент, ул. 
Желтоксан, дом 16

Телефон: 8 (7252) 392073

Филиал г. Усть-Каменогорск

Адрес: 070002, Республика 
Казахстан, г. УстьКаменогорск, 
ул. Ворошилова, дом 6, каби-
нет 203

Телефон: 8 (7232) 702016

Алматы қ. филиалы

Мекенжайы: 050002, Алма-
ты қ., Ришат және Муслим Аб-
дуллиндер ксі (бұрынғы Еме-
лев ксі), 6 үй, 1 павильон 

Телефон: 8 (727) 3977523
Факс: 8 (727) 3977376 
Callорталығы: 8 (727) 3977460
Оқу орталығы: 3977276 
Email: filial@kazpatent.kz, 

edu.center@kazpatent.kz

Атырау қ. филиалы

Мекенжайы: 060006, 
Қазақстан Республикасы, Аты-
рау қ., ул.С.Датов көшесі, 8а үй

Телефон: 8 (7122) 308470

Петропавл қ. филиалы

Мекенжайы: 150000, 
Қазақстан Республикасы, Петро-
павл қ., Қазақстан Конституци-
ясы көшесі, үй 72, 212 кабинет

Телефон: 8 (7152) 501948

Шымкент қ. филиалы

Мекенжайы: 160000, Қазақ
стан Республикасы, Шымкент 
қ., Желтоқсан көшесі, 16 үй

Телефон: 8 (7252) 392073

Өскемен қ. филиалы

Мекенжайы: 070002, 
Қазақстан Республикасы, 
Өскемен қ., Ворошилов көшесі, 
6 үй, кабинет 203

Телефон: 8 (7232) 702016

Branch in Almaty

Address: 050002, Republic of 
Kazakhstan, Almaty, Rishat and 
Muslim Abdullins’ street (former 
Yemelev str.) 6, pavilion 1.

Phone: 8 (727) 3977523
Fax: 8 (727) 3977376 
Callcenter: 8 (727) 3977460
Training center: 3977276 
Email: filial@kazpatent.kz, 

edu.center@kazpatent.kz

Branch in Atyrau

Address: 060006, Republic 
of Kazakhstan, Atyrau, S.Datov 
Street, 8a

Phone: 8 (7122) 308470

Branch in Petropavlovsk

Address: 150000, Republic 
of Kazakhstan, Petropavlovsk, 
Konstitutsiya Kazakhstana 
Street, 72, office 212

Phone: 8 (7152) 501948

Branch in Shymkent

Address: 160000, Republic 
of Kazakhstan, Shymkent, 
Zheltoksan Street, 16

Phone: 8 (7252) 392073

Branch in Ust-Kamenogorsk

Address: 070002, Republic of 
Kazakhstan, UstKamenogorsk, 
Voroshilov Street, 6, office 203

Phone: 8 (7232) 702016




