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Представляем вашему внима-
нию Годовой отчет Республикан-
ского государственного предприя-
тия «Национальный институт интел-
лектуальной собственности» Мини-
стерства юстиции Республики Ка-
захстан за 2016 год.

В прошедшем году Националь-
ный институт интеллектуальной 
собственности сделал ряд важных 
шагов в совершенствовании па-
тентной системы нашего государ-
ства.

Нам многое еще предстоит вы-
полнить, но изменения, которые 
происходят сейчас, уже заметны. 
Они заметны и нашим заявителям, 
и партнерам, и сотрудникам.

В отчетном году Республикан-
ское государственное предприя-
тие «Национальный институт интел-
лектуальной собственности» Мини-
стерства юстиции Республики Ка-
захстан достигло положительных 
результатов в реализации Стратеги-
ческого Плана Министерства юсти-
ции Республики Казахстан на 2014-
2018 годы. Количество поступив-

Сіздердің назарларыңызға 
Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігі «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» Республикалық 
мемлекеттік кәсіпорнының 2016 
жылғы Жылдық есебін ұсынамыз.

Былтырғы жылы Ұлттық 
зияткерлік меншік институты біздің 
мемлекетіміздің патенттік жүйесін 
жетілдіруде бірнеше маңызды 
қадамдар жасады. 

Бізге әлі де көп нәрсені 
өзгерту қажет, алайда жүргізіліп 
жатқан өзгерістер қазірдің 
өзінде нәтижелі болуда. Олар 
біздің өтінім берушілерімізге 
де, серіктестерімізге де және 
қызметкерлерімізге де байқалады.

Қазақстан Республика-
сы Әділет министрлігі «Ұлттық 
зияткерлік меншік институ-
ты» Республикалық мемлекеттік 
кәсіпорны осы есеп беріліп 
отырған жылда Қазақстан Респу-
бликасы Әділет министрлігінің 
2014-2018 жылдарға арналған 
Стратегиялық жоспарын іске асы-
руда оң нәтижеге қол жеткізді. 

КІРІСПЕ СӨЗ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

PREFACE

We bring to your attention 
the Annual Report for 2016 of 
the Republican State Enterprise 
«National Institute of Intellectual 
Property» of the Ministry 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan. 

Last year, the National 
Institute of Intellectual Property 
took a number of important 
steps in improving the patent 
system of our state.

We still have a lot to do, but 
the changes that are taking place 
now are already noticeable. They 
are visible to our applicants, 
partners and employees.

In the reporting year, the 
Republican State Enterprise 
«National Institute of Intellectual 
Property» of the Ministry 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan achieved positive 
results in the implementation of 
the Strategic Plan of the Ministry 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan for 2014-2018. The 
number of applications received 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 
 «ҰЗМИ» РМК директоры Е.Қ.Оспановтың алғы сөзі

Приветственное слово директора РГП «НИИС»
Министерства юстиции Республики Казахстан

Оспанова Е.К.

Welcoming speech of E.K. Ospanov, the director
 of «NIIP» RSE of the Ministry of Justice 

of the Republic of Kazakhstan

Құрметті әріптестер мен достар!
Уважаемые коллеги и друзья!
Dear colleagues and friends!
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ших заявок на объекты промышлен-
ной собственности увеличилось на 5 
%, в сравнении с 2015 годом. Значи-
тельно увеличилось количество за-
явок, поступивших в электронном 
формате. По итогам 2016 года это 
количество составило 14,5% от об-
щей доли заявок. Данные показа-
тели свидетельствуют о повышении 
интереса со стороны заявителей к 
электронной подаче заявок, кото-
рый имеет, безусловно, ряд преиму-
ществ. 

Вместе с тем, в отчетном году 
были сделаны важные шаги по со-
вершенствованию законодательства 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности – это работа над проектом За-
кона «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан 
по вопросам совершенствования 
законодательства в сфере интел-
лектуальной собственности». Дан-
ный законопроект разработан меж-
ведомственной рабочей группой, 
в состав которого вошли эксперты 
и судьи отдельных стран Организа-
ции экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) (Германия, Япо-
ния, Франция, США и Россия), пред-
ставители государственных органов, 
НПП «Атамекен» и аккредитован-
ных ассоциаций, научных учрежде-
ний и общественных объединений, 
деятельность которых связана с соз-
данием и использованием объек-
тов ИС, а также представители Со-
вета иностранных инвесторов и Со-
вета по улучшению инвестиционно-
го климата, патентные поверенные. 

Задачей Законопроекта являет-
ся обеспечение системного перехо-
да на стандарты ОЭСР в сфере защи-
ты интеллектуальной собственности.

Основными новеллами проекта 
Закона являются:

- создание одноуровневой си-
стемы регистрации объектов интел-
лектуальной собственности путем 
делегирования экспертной органи-
зации полномочий по регистрации 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности;

- расширение возможности до-
судебного рассмотрения споров по 
регистрации;

Өнеркәсіптік меншік объектілеріне 
келіп түскен өтінімдер саны 2015 
жылмен салыстырғанда 5 % артты. 
Электронды форматта келіп түскен 
өтінімдер саны біраз артқан. 2016 
жылдың қорытындысы бойынша 
бұл көрсеткіш жалпы өтінімдер саны 
бойынша 14,5% құрады. Аталған 
көрсеткіштер өтінім берушілер та-
рапынан өтінімдерді электронды 
беруге қызығушылықтың артқанын 
көрсетеді. Сөзсіз, электронды өтінім 
берудің артықшылықтары басым 
екені анық.

Сонымен қатар, есеп беріліп 
отырған жылда зияткерлік меншік 
саласындағы заңнамаларды 
жетілдіру бойынша маңызды 
қадамдар жасалды-«Зияткерлік 
меншік саласындағы заңнамаларды 
жетілдіру мәселелері бойын-
ша Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заң жобасымен жұмыс 
жүргізілді. Аталған заңнаманы 
ведомствоаралық жұмыс тобы дай-
ындады. Жұмыс тобының құрамына 
Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымының (ЭЫДҰ) (Гер-
мания, Жапония, Франция, АҚШ 
және Ресей) кейбір елдерінің са-
рапшылары мен соттары, қызметі 
ЗМ объектілерін құру және пайда-
ланумен байланысты мемлекеттік 
органдар, «Атамекен» КҰП және 
аккредиттелген ассоциация, 
ғылыми мекемелер және қоғамдық 
қауымдастықтар өкілдері, сонымен 
қатар Шетелдік инвесторлар кеңесі 
және Инвестициялық климатты 
жетілдіру кеңесі өкілдері, патенттік 
сенім білдірілген өкілдер кірді. 

Заңнаманың міндеті зияткерлік 
меншікті қорғау саласындағы ЭЫДҰ 
стандарттарына жүйелі түрде көшу 
болып табылады. 

Заң жобасының негізгі 
міндеттері:

• зияткерлік меншік 
объектілеріне құқықты тіркеу 
міндетін сараптама ұйымына та-
быстау арқылы зитякерлік меншік 
объектілерін тіркеудің бірдеңгейлі 
жүйесін құру;

• тіркеу бойынша даулар-
ды сотқа дейін қарау мүмкіндігін 
кеңейту;

for industrial property objects 
increased by 5%, compared to 
2015. The number of applications 
received in electronic format 
signifi cantly increased. At the 
end of 2016, this number was 
14.5% of the total number of 
applications. These indicators 
indicate an increased interest of 
the applicants to electronic fi ling 
of applications, which, of course, 
has a number of advantages. 

At the same time, important 
steps were taken in the reporting 
year to improve legislation in the 
fi eld of intellectual property - 
this is the work on the draft law 
«On Amendments and Additions 
to Some Legislative Acts of 
the Republic of Kazakhstan on 
Improving Legislation in the 
Field of Intellectual Property». 
This draft law was developed by 
an interdepartmental working 
group consisting of experts 
and judges from individual 
countries of the Organization 
for Economic Cooperation and 
Development (OECD) (Germany, 
Japan, France, the United States 
and Russia); representatives of 
state bodies, «Atameken» NCE 
and accredited associations, 
scientifi c institutions and public 
associations, whose activities 
are related to the creation and 
use of IP objects, as well as 
representatives of the Council 
of Foreign Investors and the 
Council for Improving the 
Investment Climate, patent 
attorneys.

The task of the draft law is to 
ensure a systematic transition to 
OECD standards in the fi eld of 
intellectual property protection.

The main novels of the draft 
law are:

- creation of a single-level 
system for registration of 
intellectual property objects 
by delegating the expert 
organization of powers to 
register rights to intellectual 
property;

- expansion of the possibility 
of pre-trial consideration of 
registration disputes;
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- обеспечение прав правообла-
дателей на получение компенсации 
за незаконное использование то-
варного знака;

- опубликование заявок на то-
варные знаки с момента их посту-
пления в экспертную организацию;

- упрощение порядка регистра-
ции договоров.

На протяжении года Националь-
ным институтом интеллектуальной 
собственности совместно с Мини-
стерством юстиции Республики Ка-
захстан проведены общественные 
слушания законопроекта, целью ко-
торых являлись разъяснение и об-
суждение законопроекта, представ-
ляющего интерес для граждан и 
субъектов предпринимательства.

В целом, принятие Закона вне-
сет ряд положительных изменений 
в систему интеллектуальной соб-
ственности нашего государства.

Одной из постоянных задач в 
деятельности предприятия являет-
ся повышение квалификации со-
трудников предприятия. В 2016 
году свыше 30 экспертов институ-
та прошли стажировку и участво-
вали в обучающих семинарах, про-
водимых Всемирной организаци-
ей интеллектуальной собственно-
сти, Евразийской патентной орга-
низацией, Патентными ведомства-
ми Китая, Японии, Франции, Ко-
реи, Российской Федерации, Бела-
руси. Более 70-ти экспертов ведом-
ства и его филиалов в стенах инсти-
тута прошли курсы обучающих се-
минаров, где лекторами выступи-
ли представители Российской госу-
дарственной академии интеллек-
туальной собственности. Безуслов-
но, участие в подобных меропри-
ятиях повысит качество проводи-
мых нами экспертных работ и, со-
ответственно, качество выдаваемых 
охранных документов.

В рамках международного со-
трудничества 16 мая 2016 года со-
стоялось подписание Меморандума 
между РГП «НИИС» и Корейским 
ведомством интеллектуальной соб-
ственности о взаимопонимании и 
сотрудничестве по совершенство-
ванию и развитию автоматизиро-
ванной информационной системы 
РГП «НИИС». 

- ensuring the rights 
of rightholders to receive 
compensation for the illegal use 
of a trademark;

- publication of applications 
for trademarks from the moment 
they are received by the expert 
organization;

- simplifi cation of the 
procedure for registration of 
contracts.

During the year, the National 
Institute of Intellectual Property 
jointly with the Ministry of Justice 
of the Republic of Kazakhstan 
conducted public hearings of the 
draft law, the purpose of which 
was to clarify and discuss the 
draft law of interest to citizens 
and business entities.

In general, the adoption of 
the Law will introduce a number 
of positive changes in the 
intellectual property system of 
our state.

One of the constant tasks 
in the activity of the enterprise 
is to improve the skills of the 
employees of the enterprise. In 
2016, more than 30 experts of 
the Institute passed internship 
and participated in training 
seminars conducted by the 
World Intellectual Property 
Organization, the Eurasian Patent 
Organization, the Patent Offi ces 
of China, Japan, France, Korea, 
the Russian Federation, and 
Belarus. More than 70 experts of 
the department and its branches 
within the walls of the Institute 
passed courses of training 
seminars, where lecturers 
were the representatives of 
the Russian State Academy of 
Intellectual Property. Of course, 
participation in such events will 
improve the quality of our expert 
works and, accordingly, the 
quality of the issued protection 
documents. 

Within the framework of 
international cooperation, on 
May 16, 2016, a Memorandum 
was signed between «NIIP» 
RSE and the Korean Intellectual 
Property Offi ce on mutual 
understanding and cooperation 

• тауар таңбаларын 
басқа тұлғалардың заңсыз 
пайдаланғандықтары үшін құқық 
иелерінің өтемақы алу құқығын 
қамтамасыз ету;

• тауар таңбаларына 
өтінімдерді олардың сараптама 
ұйымына келіп түскен уақытынан 
бастап жариялау;

• келісімшарттарды тіркеу 
тәртібін жеңілдету.

Ұлттық зияткерлік меншік ин-
ституты Қазақстан Республика-
сы Әділет министрлігімен бірге 
міндеті азаматтар мен кәсіпкерлік 
субъектілерінің мүдделерін 
білдіретін заңнамаларды талқылау 
мен түсіндіру болып табылатын 
заңнаманың қоғамдық тыңдалуын 
осы жыл бойы жүргізіп отырды.

Заңның қабылдануы біздің 
мемлекетіміздің зияткерлік меншік 
жүйесінің өзгеруіне оң әсерін бер-
мек.

Кәсіпорын қызметінің тұрақты 
міндеттерінің бірі кәсіпорын 
қызметкерлерінің біліктіліктерін 
арттыру болып табылады. 2016 
жылы институттың 30-дан астам 
сарапшылары Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымы, 
Еуразиялық патенттік ұйым, 
Қытай, Жапония, Франция, Ко-
рея, Ресей Федерациясы, Бела-
русия патенттік ведомствола-
ры өткізген оқу семинарлары-
на қатысты және тағылымдамадан 
өтті. Ведомствоның және 
оның филиалдарының 70- тен 
астам сарапшылары инсти-
тут қабырғаларында Ресей 
мемлекеттік зияткерлік меншік 
академиясының өкілдері оқыған 
оқу семинарларынан өтті. Осындай 
аталған шараларға қатысу біздің 
жүргізіп отырған сараптамалық 
жұмыстарымыздың сапасын, 
сәйкесінше, берілетін қорғау 
құжаттарының сапасын арттырады.

Халықаралық ынтымақтастық 
аясында 2016 жылы 16 мамырда 
«ҰЗМИ» РМК мен Корей зияткерлік 
меншік ведомствосы арасында 
«ҰЗМИ» РМК Автоматтандырылған 
ақпараттық жүйесін жетілдіру және 
дамыту бойынша ынтымақтастық 
және өзара түсіністік туралы 
Меморандумға қол қойылды. 
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2016 жылы 8 желтоқсанда 
«ҰЗМИ» РМК мен АҚШ Патент-
тер мен тауар таңбалары жөніндегі 
ведомство арасында Екі жақты 
ынтымақтастық жөніндегі өзара 
түсіністік туралы Меморандумға қол 
қойылды.

2016 жылы Қазақстан Ре-
спубликасы Әділет министрлігі 
«ҰЗМИ» РМК ведомство сарап-
шылары ғана емес, сонымен қатар 
барлық мүдделі тұлғалар қатысқан 
келесідей халықаралық шаралар 
өткізді:

- Дүниежүзілік өнертапқыш- 
әйелдер ассоциациясы-
мен және кәсіпкерлермен, 
Л.Н.Гумилев атындағы Еура-
зия ұлттық университетімен бірге 
«Мектеп оқушылары арасында 
шығармашылық ойлауды дамыту» 
тақырыбында «Үміт жобасы- 2016» 
оқу семинары;

- Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымымен бірге 
Географиялық белгілер мен шығу 
негізіндегі ерекшелік белгілерін 
қорғаудың басқа да құралдары 
мәселелері жөніндегі субөңірлік се-
минар;

- Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымымен бірге 
Өнеркәсіптік үлгілерін халықаралық 
тіркеудің Гаагалық жүйесі жөніндегі 
субөңірлік семинар.

Халықаралық ынтымақтастық-
тың қарқынды дамуы біздің 
мемлекетіміздің зияткерлік 
меншіктің халықаралық жүйесінің 
толыққанды қатысушысы 
екендігінің көрсеткіші болып табы-
лады.

Жылдық есепте өнеркәсіптік 
меншіктің барлық объектілері бой-
ынша статистикалық мәліметтер, 
сондай-ақ өнеркәсіптік меншік 
объектілерін құқықтық қорғау са-
ласында көрсетілген мемлекеттік 
қызметтер бойынша ақпарат 
келтірілген.

2016 жылы ұлттық тіркеу бой-
ынша барлығы 6003 қорғау 
құжаттары берілді, 2015 жыл-
мен салыстырғанда 0,6 % 
артқандығын көрсетеді. Кепілдік 
келісімшарттарын тіркеуде 
айтарлықтай көрсеткіштерге 
жеттік, былтырғы көрсеткішпен 

8 декабря 2016 года между РГП 
«НИИС» и Ведомством по патен-
там и товарным знакам США был 
подписан Меморандум о взаимо-
понимании по двустороннему со-
трудничеству.

В 2016 году РГП «НИИС» и Ми-
нистерством юстиции Республи-
ки Казахстан проведены следую-
щие международные мероприя-
тия, участниками которых стали не 
только эксперты ведомства, но и 
все заинтересованные лица:

- обучающий семинар «Про-
ект надежды-2016» на тему «Раз-
витие креативного мышления 
среди школьников» совместно с 
Всемирной Ассоциацией женщин-
изобретателей и предпринимате-
лей и Евразийским национальным 
университетом им. Л.Н. Гумилева;

- субрегиональный семинар по 
вопросам географических указа-
ний и других средств защиты отли-
чительных знаков на основе про-
исхождения совместно с Всемир-
ной организацией интеллектуаль-
ной собственности;

- субрегиональный семинар по 
Гаагской системе международной 
регистрации промышленных об-
разцов совместно с Всемирной ор-
ганизацией интеллектуальной соб-
ственности.

Динамичное развитие между-
народного сотрудничества являет-
ся показателем полноценного уча-
стия нашего государства в между-
народной системе интеллектуаль-
ной собственности. 

В годовом отчете содержат-
ся статистические данные по всем 
объектам промышленной соб-
ственности, а также информация 
по оказанным государственным 
услугам в сфере правовой охра-
ны объектов промышленной соб-
ственности.

Всего в 2016 году выдано по 
национальной регистрации 6003 
охранных документа, что показы-
вает повышение на 0,6 %, в срав-
нении с аналогичным периодом 
2015 года. Существенных показа-
телей мы достигли в регистрации 
договоров залога, повышение со-
ставило 100 %, в регистрации ли-
цензионных договоров, в том чис-

to improve and develop the 
automated information system 
of «NIIP» RSE. 

The Memorandum of 
Understanding on bilateral 
cooperation signed between 
«NIIP» RSE and the United States 
Patent and Trademark Offi ce on 
December 8, 2016.

In 2016, «NIIP» RSE and 
the Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan held the 
following international events, 
whose participants were not only 
examiners of the Offi ce, but all 
interested persons:

- a training seminar «Hope 
Project -2016» on the topic 
«Development of creative 
thinking among schoolchildren» 
in conjunction with the World 
Association of Women Inventors 
and Entrepreneurs and the 
Eurasian National University 
named after L.N. Gumilyov;

- a subregional seminar on 
Geographical Indications and 
Other Means of Protection 
of Distinctive Signs based on 
Origin in cooperation with the 
World Intellectual Property 
Organization;

- a subregional seminar 
on the Hague System for the 
International Registration of 
Industrial Designs with the 
World Intellectual Property 
Organization.

The dynamic development of 
international cooperation is an 
indicator of the full participation 
of our state in the international 
intellectual property system.

The annual report contains 
statistical data on all objects of 
industrial property, as well as 
information on the provision 
of public services in the fi eld 
of legal protection of industrial 
property.

Total, in 2016, 6003 
documents of title were issued 
for the national registration, 
which shows an increase of 0.6%, 
compared to the same period 
in 2015. We achieved signifi cant 
indicators in registration of 
pledge agreements, an increase 
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салыстырғанда 100 % артқан, 
лицензиялық келісімшарттар, оның 
ішінде франчайзинг және қосымша 
келісімдер 6,6 %, құқықты беру 
келісімшарттары 2,9 % артты.

Тіркелген лицензиялық 
келісімшарттардың артқандығы 
Қазақстан Республикасында 
келесідей жағымды процестердің 
болып жатқандығын көрсетеді:

• инновациялық қызметтің 
белсендірілуі;

• зияткерлік меншік 
объектілері нарығының артуы;

• табысты инвестици-
ялау пәні болып табылатын 
жеке шығармашылық қызмет 
нәтижесін коммерциализациялау 
механизмінің дамуы;

• кәсіпорынның шаруашы-
лық қызметінде қолданылатын 
және экономикалық айналымға 
тартылған зияткерлік меншік 
объектілерінің санының артуы;

• лицензияны сатудан құқық 
иелеріне түсетін кірістердің артуы.

Есеп беріліп отырған жыл-
да Қазақстан аймақтарында, атап 
өткенде Алматы, Атырау, Пе-
тропавл, Өскемен, Шымкент 
қалаларында «ҰЗМИ» РМК фили-
алдары зияткерлік меншік сала-
сын насихаттау жұмыстарын және 
құқықтық түсіндірме жұмыстарын 
жемісті жүргізді. Филиал тұрақты 
түрде өтінім берушілерге кеңес 
беріп, тәжірибелік көмек көрсетіп 
отырады.

Өткен жыл біз үшін зияткерлік 
меншік саласын нығайту және әрі 
қарай жетілдіру бойынша әрі қарай 
жұмыстар жүргізілген жыл бол-
ды. Зияткерлік меншік саласының 
қарқынды дамуын ескере отырып, 
2017 алдымызға жаңа міндеттер 
қоямыз. 

Құрметті әріптестер! Біздің 
мемлекетіміздің патенттік жүйесінің 
ағымдағы жағдайын көрсететін 
«ҰЗМИ» РМК Жылдық есебі Сіздер 
үшін қызықты және пайдалы бола-
ды деп үміттенемін.

of 100%, registration of 
license agreements, including 
franchising and additional 
agreements by 6.6%, and 
concession contracts by 2.9%. 

The increase in the number 
of registered license agreements 
demonstrates the following 
positive processes taking place 
in the Republic of Kazakhstan:

• activation of innovative 
activities;

• increase in the market 
of intellectual property;

• development of 
mechanisms for commer-
cialization of the results of 
individual creative activity, which 
are the subject of profi table 
investment;

• increase in the number 
of intellectual property objects 
involved in economic turnover 
and used in the economic 
activities of enterprises;

• increase in income 
received by rightholders from 
the sale of licenses.

The reporting year was also 
noted for the successful law-
explaining work and promotion 
of intellectual property in the 
regions of Kazakhstan conducted 
by the branches of «NIIP» RSE in 
Almaty, Atyrau, Petropavlovsk, 
Ust-Kamenogorsk, Shymkent. 
Branches permanently continue 
to provide advisory and practical 
assistance to applicants.

The past year has become 
for us a year in which we have 
continued to strengthen and 
further improve the scope of 
intellectual property. Considering 
the rapid development of the 
intellectual property sphere, we 
set ourselves new tasks in 2017.

Dear colleagues! I sincerely 
hope that the annual report 
of «NIIP» RSE, containing the 
current situation of the patent 
system of our state, will be 
interesting and useful for you.

ле франчайзинг и дополнитель-
ные соглашения на 6,6 %, договоры 
уступки на 2,9 %. 

Увеличение количества зареги-
стрированных лицензионных до-
говоров свидетельствует о следу-
ющих позитивных процессах, про-
исходящих в Республике Казахстан:

• активизация инновацион-
ной деятельности; 

• увеличение рынка объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти;

• развитие механизмов 
коммерциализации результатов 
индивидуальной творческой дея-
тельности, являющихся предметом 
прибыльного инвестирования;

• рост количества объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти, вовлеченных в экономический 
оборот и используемых в хозяй-
ственной деятельности предприя-
тий;

• увеличение доходов, по-
лучаемых правообладателями от 
продажи лицензий.

Отчетный год отмечен также 
успешной праворазъяснительной 
работой и пропагандой сферы ин-
теллектуальной собственности в 
регионах Казахстана, проведенных 
филиалами РГП «НИИС» в городах 
Алматы, Атырау, Петропавловск, 
Усть-Каменогорск, Шымкент. Фили-
алы на постоянной основе продол-
жают оказывать консультативную и 
практическую помощь заявителям.

Прошедший год стал для нас 
годом, в котором мы продолжили 
укрепление и дальнейшее совер-
шенствование сферы интеллекту-
альной собственности. Учитывая 
стремительное развитие сферы ин-
теллектуальной собственности, в 
2017 году мы ставим перед собой 
новые задачи.

Уважаемые коллеги! Я искрен-
не надеюсь, что Годовой отчет РГП 
«НИИС», содержащий текущую си-
туацию патентной системы наше-
го государства, будет интересным и 
полезным для Вас.
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» «ҰЛТТЫҚ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ИНСТИТУТЫ» 
РМК ҚҰРЫЛЫМЫ

СТРУКТУРА РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE «NATIONAL 
INSTITUTE OF INTELLECTUAL PROPERTY»
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Өнертабыстар, пайдалы модельдер және селекциялық 
жетістіктер департаменті

Өнертабыстар және селекциялық жетістіктеріне 
өтінімдерді формалды сараптау басқармасы

Өнертабыстар және пайдалы модельдер өтінімдерді 
сараптау басқармасы

Департамент изобретений, полезных моделей и 
селекционных достижений

Управление формальной экспертизы заявок на 
изобретения и селекционные достижения 

Управление экспертизы заявок на изобретения и 
полезные модели 

Department on inventions, utility models and selection 
achievements

Division on formal examination of applications for inventions 
and selection achievements

Division on examination of applications for inventions and 
utility models

Тауар таңбалары, тауар шығарылған жерлердің атаулары 
және өнеркәсіптік үлгілер департаменті

Тауар таңбалары және өнеркәсіптік үлгілеріне өтінімдерді 
алдын-ала сараптау басқармасы

Тауар таңбалары, тауар шығарылған жерлердің атауларын 
және өнеркәсіптік үлгілерді сараптау басқармасы

Тауар таңбаларына халықаралық өтінімдерді сараптау 
басқармасы

Департамент товарных знаков, наименований мест 
происхождения товаров и промышленных образцов
Управление предварительной экспертизы заявок на 

товарные знаки и промышленные образцы 
Управление экспертизы товарных знаков, наименований 

мест происхождения товаров и промышленных образцов 
Управление экспертизы международных заявок на 

товарные знаки 

Department of trademarks, appellations of origin and 
industrial designs

Division on preliminary examination of applications for 
trademarks and industrial designs

Division on examination of trademarks, appellations of origin 
and industrial designs

Division on examination of international trademark 
applications

Директордың кеңесшісі

Советник директора

Adviser to the Director

Қаржы және материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
департаменті

Бухгалтерлік есеп бөлімі
Қызметтерді іске асыруды есепке алу және бюджеттік 

жоспарлау басқармасы
Шаруашылық қамтамасыз ету басқармасы

Департамент финансов и материально – технического 
обеспечения

Отдел бухгалтерского учета
Управление учета реализации услуг и бюджетного 

планирования 
Управление хозяйственного обеспечения 

Department of fi nance and logistical support
Accounting section

Division on economic maintenance
Division on accounting for service implementation and 

budget planning

 

«ҰЛТТЫҚ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ИНСТИТУТЫ» 
РМК ҚҰРЫЛЫМЫ

СТРУКТУРА РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE «NATIONAL 
INSTITUTE OF INTELLECTUAL PROPERTY»

ДИРЕКТОР

DIRECTOR

 

 

Директордың орынбасары

Заместитель директора

Deputy Director

Директордың орынбасары

Заместитель директора

Deputy Director

Директордың орынбасары

Заместитель директора

Deputy Director

Мемлекеттік тізілімдер және шарттарды сараптау 
департаменті

Мемлекеттік тізілімдер және жарияланымдар 
басқармасы

Шарттарды сараптау бөлімі

Департамент государственных реестров и 
экспертизы договоров

Управление государственных реестров и 
публикации 

Отдел экспертизы договоров

Department of state registries and publications and 
examination of agreements

Division on state registries and publications
Section on examination of agreements

Патенттік ақпарат және сараптама кезеңдерін 
автоматтандыру басқармасы

Управление патентной информации и автоматизации 
этапов экспертизы 

Division on patent information and automation of 
examination stages

Мемлекеттік сатып алулар және талап-арыз 
жұмысы бойынша бөлімі

Отдел государственных закупок и претензионно-
исковой работы 

Section on public procurement and claims work

Даму және халықаралық ынтымақтастық басқармасы

Управление развития и международного сотрудничества

Division on development and international cooperation

Хат-хабарларды және берілген өтінімдер базасын тіркеу, 
қалыптастыру департаменті

Өтінімдерді тіркеу және төлемдерді есепке алу 
басқармасы

Хат-хабарларды есепке алу және мұрағат басқармасы

Департамент регистрации, формирования базы данных 
заявок и корреспонденции 

Управление регистрации заявок и учета оплат 
Управление по учету корреспонденции и архива 

Department of registration, formation of application 
database and correspondence

Division on application registration and fee accounting
Division of correspondence accounting and archive

Алматы қаласындағы филиалы

Филиал города Алматы

Almay Branch

Шымкент қаласындағы филиалы

Филиал города Шымкент

Shymkent Branch

Өскемен қаласындағы филиалы

Филиал города Усть – Каменогорск

Ust-Kamenogorsk Branch

Атырау қаласындағы филиалы

Филиал города Атырау

Atyrau Branch

Петропавл қаласындағы филиалы

Филиал города Петропавловск

Petropavlovsk Branch

Кадрлар жұмысы бойынша бөлімі

Управление кадровой работы

Personnel division

Құқықтық қамтамасыз ету және мемлекетік қызметтерді 
мониторингілеу басқармасы 

Управление правового обеспечения и мониторинга 
государственных услуг 

Division of legal affairs and monitoring of government services
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ӨНЕРКӘСІПТІК МЕНШІК ОБЪЕКТІЛЕРІН 
САРАПТАУ ЖӘНЕ ТІРКЕУ 

ЭКСПЕРТИЗА И РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

EXAMINATION AND REGISTRATION OF 
INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS

2016 есеп беру жылы «ҰЗМИ» РМК 
барлығы 6948 өтінім келіп түсті. 

1 - кестедегі мәліметтерге сәйкес 
келіп түскен өтінімдердің негізгі 
бөлігі тауар таңбаларына келеді – 
4719 өтінім, соның ішінде 3111 өтінім 
ұлттық өтінім берушілерінен, 1608 - 
шетелдік өтінім берушілерінен келіп 
түскен.

Өнертабысқа барлығы 1221 өтінім 
келіп түсті, олардың 990 ұлттық өтінім 
берушілерден, 231 - шетелдік өтінім 
берушілерден келіп түскен.

Өнеркәсіптік үлгілерге - 239 өтінім 
келіп түскен, 89 өтінім ұлттық өтінім 
берушілерден, 150 шетелдік өтінім 
берушілерден келіп түсті.

Пайдалы модельдерге 716 өтінім 
келіп түсті, олардың 654 ұлттық өтінім 
берушілерден, 62 шетелдік өтінім 
берушілерден келіп түсті.

Селекциялық жетістіктерге - 50 
өтінім келіп түсті, 35 ұлттық өтінім 
бе руші лерден, 15 шетелдік өтінім 
берушілерден келіп түсті.

Тауар шығарылған жерлердің ата-
уларына ұлттық өтінім берушінен 
3 өтінім келіп түсті, 1 ұлттық өтінім 
берушілерден, 2 шетелдік өтінім 
берушілерден.

2016 жылы өнеркәсіптік меншік 
объектілеріне берілген қорғау құжат-
та рының саны – 11968, олардың 
ішінде: өнертабыстарға ұлттық өтінім 
берушілерге – 807, шетелдік өтінім бе-
ру шілерге – 204; пайдалы модельдер 
бойынша ұлттық өтінім берушілерге 
– 490; шетелдік өтінім берушілерінен 
– 87; селекциялық жетістіктерге ұлттық 
өтінім берушілерге - 115; шетелдік 
өтінім берушілерінен - 8, өнеркәсіптік 
үлгілер бойынша ұлттық өтінім бе-
ру шілерге – 72, шетелдік өтінім бе-
ру шілерінен – 110; тауар таңбалары 

В отчетном 2016 году в РГП 
«НИИС» поступило 6948 заявок. 

По данным Таблицы 1 следует, 
что основная доля поступивших за-
явок приходится на товарные знаки 
– 4719 заявок, из которых 3111 по-
даны национальными заявителями, 
1608 – иностранными.

На изобретения всего поступило 
1221 заявка, из которых от нацио-
нальных заявителей поступило 990, 
иностранными – 231.

На промышленные образцы по-
ступило 239 заявок, из которых 89 
поступило от национальных заяви-
телей, 150 – от иностранных.

На полезные модели – 716 зая-
вок, 654 из которых поданы наци-
ональными заявителями, 62 – ино-
странными.

На селекционные достижения – 
50, из которых 35 заявок было по-
дано от национальных заявителей, 
15 – от иностранных.

На наименования мест происхо-
ждения товара поступило 3 заявки, 
из которых 1 - от национальных за-
явителей, 2 – от иностранных. 

Количество выданных охран-
ных документов составило – 11968, 
из них: на изобретения националь-
ным заявителям – 807, иностран-
ным заявителям – 204; на полез-
ные модели национальным заяви-
телям – 490, иностранным заяви-
телям – 87, на селекционные до-
стижения национальным заявите-
лям – 115, иностранным заявителям 
– 8, на промышленные образцы на-
циональным заявителям – 72, ино-
странным заявителям – 110, на то-
варные знаки национальным зая-
вителям – 2087, иностранным зая-
вителям – 2022, международная ре-

The “NIIP” RSE received 
6948 applications. 

According to the Table 1 
the main share of applications 
received for trademarks - 
4719 applications, of which 
3111 were fi led by national 
applicants, 1608 – by foreign. 

There were 1221 
applications for inventions, 
of which 990 were fi led by 
national applicants, 231 – by 
foreign.

There were 239 applications 
for industrial designs, of which 
89 were fi led by national 
applicants, 150 – by foreign.

There were 716 applications 
for utility models, of which 
654 were fi led by national 
applicants, 62 – by foreign.

There were 50 applications 
for selection achievements, of 
which 35 were fi led by national 
applicants, 15 – by foreign.

There were 3 applications 
for appellations of origin, of 
which 1 was fi led by national 
applicant, 2 – by foreign.

The number of issued 
documents of title is 11968, of 
which: inventions of national 
applicants – 807, foreign 
applicants – 204; utility 
models of national applicants 
– 490, foreign applicants – 
87, selection achievements 
of national applicants – 
115, foreign applicants – 8, 
industrial designs of national 
applicants – 72, foreign 
applicants – 110, trademarks 
of national applicants – 2087, 
foreign applicants – 2022, 
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бойынша ұлттық өтінім берушілерге 
– 2087, шетелдік өтінім берушілерге – 
2022, халықаралық тіркеу – 5965, та-
уар шығарылған жерлердің атаула-
рына ұлттық өтінім берушіге 1. Соны-
мен қатар 2016 жылы 1 тауар таңбасы 
жалпыға танымал болып танылды 
(ұлттық өтінім беруші).

2016 жылы өнеркәсіптік мен шік 
объекттеріне берілген қорғау құжат-
тары бойынша жалпы мәліметтер 2 ке-
стеде көрсетілген.

гистрация товарных знаков – 5965, 
на наименование места происхо-
ждения товара иностранному зая-
вителю – 1. Также в 2016 году 1 то-
варный знак был признан общеиз-
вестным (национальный заявитель). 

Общие сведения по выданным 
охранным документам на объек-
ты промышленной собственности 
в 2016 году представлены в Табли-
це 2.

international registration of 
trademarks – 5965, appellation 
of origin of national applicant 
– 1. Also in 2016 1 trademark 
was recognized as well known 
(national applicant).

General information on 
issued documents of title for 
industrial property objects in 
2016 are presented in Table 2.

1 кесте
Таблица 1

Table 1

2016 жылы өнеркәсіптік меншік нысандарына 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 2016 г.

Information on received applications by “NIIP” RSE for issuance of the documents of title in 2016

Өтінімдер бойынша мәліметтер 
(2016 ж.қаңтар-желтоқсан) 

Сведения по заявкам 
(январь-декабрь 2016 г.) 

Information on applications 
(January – December 2016)

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

990 231 1221

Пайдалы модельдер бойынша 
По полезным моделям 
Utility models

654 62 716

Өнеркәсіптік үлгілер бойынша 
По промышленным образцам 
Industrial designs

89 150 239

Тауар таңбалары бойынша 
По товарным знакам 
Trademarks

3111 1608 4719

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

1 2 3

Селекциялық жетістіктер бойынша 
По селекционным достижениям 
Selection achievements

жануарлар тұқымдары 
породы животных 

animal breeds

4 - 4

өсімдіктер сорттары сорта растений plant varieties

31 15 46
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2 кесте
Таблица 2

Table 2

2016 жылы «ҰЗМИ» РМК-на өнеркәсіптік меншік нысандарына берілген қорғау құжаттары бойынша 
мәліметтер

Сведения по выданным охранным документам на объекты промышленной собственности РГП 
«НИИС» в 2016 г.

Information on issued documents of title for industrial property objects by “NIIP” RSE in 2016

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, үзінді 
көшірмелердің) саны 
Количество выданных 
охранных документов 

(свидетельств, выписок)
Number of issued 
documents of title 

(certifi cates, excerpts)
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1 2 3 4 5 6 7 8
Өнертабысқа 
На изобретения 
Inventions

331 202 476 2 - -

1011
Барлығы 
Всего 
Total

533 478 -

Пайдалы модельдерге 
На полезные модели 
Utility models

490 87 - - - -

577
Барлығы 
Всего 
Total

577 - -

Өнеркәсіптік үлгілерге 
На промышленные образцы 
Industrial designs

72 110 - - - -

182
Барлығы 
Всего 
Total

182 - -

Селекциялық жетістіктерге 
На селекционные достижения 
Selection achievements

115 8 - - - -

123
Барлығы 
Всего 
Total

123 - -

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

- - - - - 1 1
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ПАТЕНТТЕР (ӨНЕРТАБЫСТАР ЖƏНЕ 
ПАЙДАЛЫ МОДЕЛЬДЕР)

Өнертабыстарға қорғау құжаттарын 
беруге келіп түскен өтінімдер бойынша 
3 кестеде ұсынылады, сондай-ақ ұлттық 
және шетелдік өтінім берушілер ара-
сында берілген өтінімдерді бөлу тура-
лы мәліметтер 3 Кестеде беріледі. 

ПАТЕНТЫ (ИЗОБРЕТЕНИЯ И 
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ)

Сведения по поступившим за-
явкам на изобретения, а также 
распределение поданных заявок 
между национальными и ино-
странными заявителями пред-
ставлены в Таблице 3. 

PATENTS (INVENTIONS AND 
UTILITY MODELS)

Information on received 
applications for inventions, as 
well as the distribution of fi led 
applications between national 
and foreign applicants, is 
presented in Table 3.

1 2 3 4 5 6 7 8
Барлығы 
Всего 
Total

- - 1

Тауар таңбаларына 
На товарные знаки 
Trademarks

- - - - 2087 2022

10074
Барлығы 
Всего 
Total

- - 4109

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

- - 5965

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

11968

Жалпыға мәлім тауар таңбалары 
Общеизвестные товарные знаки 
Well-known trademarks

- - 1 - 1

Барлығы 
Всего 
Total

- - 1

3- кесте
Таблица 3

Table 3

Өнертабыстарға жылдар бойынша қорғау құжаттарын беруге өтінімдер беру

Подача заявок на выдачу охранных документов на изобретения по годам

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

Өтінімдер 
Заявки 

Applications
2012 2013 2014 2015 2016 1992-2016

Берілгені, барлығы  
Подано, всего   
Filed, total

1503 2036 2012 1503 1221 42732

Соның ішінде: / Из них: / Wherein:   

Ұлттық өтінім берушілермен 
Национальными заявителями  
By national applicants

1373 1824 1740 1271 990 36676

Шетел өтінім берушілермен 
Иностранными заявителями   
By foreign applicants

130 212 272 232 231 6056
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Ұлттық өтінім берушілермен
Национальными заявителями
By national applicants

Шетелдік өтінім берушілермен
Иностранными заявителями
By foreign applicants

4 Кестеде формалды сарапта-
ма кезеңінен өту үшін сараптамалық 
басқармаға өнертабысқа қорғау 
құжаттарын беруге келіп түскен 
ұлттық өтінімдердің жалпы саны 
көрсетілген. 2016 жылы 994 өтінім 
келіп түсті, оның ішінде ұлттық жеке 
тұлғалардан келіп түскен өтінімдер 
саны – 431, заңды тұлға болып табы-
латын ұлттық өтінім берушілерден – 
563 өтінім келіп түсті.

В Таблице 4 приведено общее 
число национальных заявок на 
выдачу охранных документов на 
изобретения, поступивших в экс-
пертное управление для прохож-
дения формальной экспертизы. В 
2016 году данные составили 994, 
из них поданы национальными 
физическими лицами – 431 заявка, 
юридическими лицами – 563.

Table 4 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 994, of 
which 431 applications were fi led 
by national individual, 563 – by 
national legal entities.

4- кесте
Таблица 4

Table 4

Өнертабыстарға қорғау құжаттарын  беруге 2016 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 2016 год

Distribution of national applications for the issuance of documents of title for inventions, which were 
received to a preliminary examination stage in 2016

2016 жылға ұлттық өтінімдер 
Национальные заявки за 2016 год 
National applications in 2016

Жеке тұлғалар 
Физические лица 

Individuals

Заңды тұлғалар 
Юридические лица

Legal entities

Барлығы 
Всего 
Total

431 563 994

5 Кестеде формалды сарапта-
мадан өткізу үшін сараптамалық 
басқармаға шетелдік өтінім беруші-
лер ден өнертабыстарға қорғау құ жат-
тарын беруге келіп түскен өті німдер 
туралы мәліметтер көрсе тіл ген.

Формалды сараптама сатысы-
на шетелдік өтінім берушілерден 
барлығы 197 өтінім өнертабысқа 
қорғау құжаттарын беруге келіп 
түсті, оның ішінде 172 - алыс 
шетелдік мемлекеттерден келіп түсті, 
таяу шетелдік мемлекеттерден 25 
өтінім келіп түсті. 

В Таблице 5 приведено распре-
деление заявок, поданных ино-
странными заявителями на выда-
чу охранных документов на изобре-
тения, поступивших в экспертное 
управление для прохождения фор-
мальной экспертизы. 

Всего на стадию формальной 
экспертизы иностранными заявите-
лями подано 197 заявок на выдачу 
охранных документов на изобрете-
ния, из них из стран дальнего зару-
бежья подано 172 заявки, из стран 
ближнего зарубежья – 25 заявок. 

Table 5 shows the distribution 
of applications fi led by foreign 
applicants for the issuance of 
documents of title for inventions 
received to the division for 
preliminary examination. 

Total number of applications 
fi led by foreign applicants to 
preliminary examination is 
197, of which 172 were fi led by 
applicants from the far abroad 
countries, 25 – from the near 
abroad countries. 
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5- кесте
Таблица 5

Table 5

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

2016 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

6 11 17

Конвенциялық басымдық сұратпай берілгендері 
Поданные без испрашивания конвенционного 
приоритета 
Filed without  purchase of convention priority  

12 4 16

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

7 157 164

Барлығы / Всего / Total 25 172 197

6- кесте
Таблица 6

Table 6

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 fi led under the PCT and 
under the Eurasian Patent Convention (EAPC) by years

Өтінімдер саны 
Количество заявок 

Number of applications
2012 2013 2014 2015 2016

Барлығы 2003-2016
Всего 2003-2016
Total 2003-2016

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

19 18 23 24 19 215

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

57 56 74 56 53 487

Өнертабыстарға қорғау құжат-
тарын беруге келіп түскен өтінімдер-
ді өңірлер бойынша бөлу 7 Кестеде 
көрсетілген. 

Алдыңғы жылдардағыдай өнер-
та быс қа қорғау құжаттарын бе-
руге келіп түскен өтінімдердің ба-
сым бөлігі Алматы қ. 447 (45,1 %) 

Распределение по регионам 
поступивших заявок на выдачу 
охранных документов на изобрете-
ния представлено в Таблице 7.

Как и в предыдущие годы наи-
большее количество заявок на вы-
дачу охранных документов на изо-
бретения поступило от заявителей 

Regional distribution of 
applications for the issuance of 
documents of title for inventions 
is presented in Table 7.

As in previous years, the 
largest number of applications 
for issue of documents of title 
for inventions were received from 
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г. Алматы – 447 (45,1 %) и г. Аста-
на – 146 (14,7 %).

Распределение по регионам Ре-
спублики Казахстан физических и 
юридических лиц в составе нацио-
нальных заявителей, подавших за-
явки на выдачу охранных докумен-
тов на изобретения отражены в Та-
блице 8. Преобладающее количе-
ство заявок подано юридическими 
лицами - 812, что составляет 51,3 % 
от общего количества заявок, по-
данных национальными заявите-
лями.

Распределение по странам, за-
явителями которых поданы заявки 
на изобретения, представлено в Та-
блице 9, из данных которой следу-
ет, что наибольшее количество за-
явок подано заявителями Швейца-
рии – 73 (31,6 %), США – 33 (14,2 %) 
и России – 22 (9,5 %). 

applicants of Almaty – 447 (45,1 
%) and of Astana – 146 (14,7 %).

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 fi led by legal entities 
is 508, representing 51,3% of the 
total number of applications 
fi led by national applicants.

Distribution on countries, 
whose applicants fi led 
applications for invention, is 
shown in Table 9, which indicates 
that the largest number of 
applications fi led by applicants 
from Switzerland – 73 (31,6 %), 
the USA – 33 (14,2 %) and Russia 
– 22 (9,5%). 

және Астана қ. 146 (14,7 %) өтінім 
берушілерінен түскен.

8 Кестеде өнертабыстарына қорғау 
құжаттарын беруге өтінім берген 
ұлттық өтінім берушілер құрамындағы 
жеке және заңды тұлғалар санының 
Қазақстан Республикасының өңірлері 
бойынша бөлінісін бейнелейді. Өнер-
табыстарға қорғау құжаттарын беру-
ге заңды тұлғалардан өтінімдер саны 
айтарлықтай көп берілген - 812, ол 
жалпы ұлттық өтінім берушілер бер-
ген өтінімдердің 51,3 % құрайды. 

9 Кестеде өнертабыстарға қорғау 
құжаттарын беруге шетелдік өтінім 
беру шілер берген өтінімдердің 
бөлінісі берілген, осы мәліметтерден 
АҚШ 33 (14,2 %), Швейцария 73 
(31,6 %) және Ресейден – 22 (9,5 %) 
мемлекеттерінің өтінім берушілері 
берген өтінімдер санының неғұрлым 
көп екенін көреміз. 

7- кесте
Таблица 7

Table 7

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 fi led by national 
applicants

Өңір / Регион / Region 2012 2013 2014 2015 2016 1992-2016

Алматы
Almaty 577 727 773 530 447 17710

Алматы обл.
Алматинская обл.
Almaty region

48 74 45 37 38 1033

Астана 
Astana 184 319 320 169 146 2816

Ақмола обл.
Акмолинская обл.
Akmola region

24 26 24 28 19 584

Ақтөбе обл.
Актюбинская обл.
Aktobe region

12 18 10 16 10 531

Атырау обл.
Атырауская обл.
Atyrau region

2 7 7 15 11 230

Шығыс Қазақстан обл.
Восточно-Казахстанская обл.
East Kazakhstan region

74 95 63 68 49 2812

Жамбыл обл.
Жамбылская обл.
Zhambyl region

93 82 54 40 18 1644
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Өңір / Регион / Region 2012 2013 2014 2015 2016 1992-2016

Батыс Қазақстан обл.
Западно-Казахстанская обл. 
West Kazakhstan region

14 20 18 12 11 288

Қарағанды обл.
Карагандинская обл.
Karagandy region

133 136 171 91 76 3555

Қостанай обл.
Костанайская обл.
Kostanay region

35 50 26 28 22 721

Қызылорда обл.
Кызылординская обл.
Kyzylorda region

13 8 18 13 26 216

Маңғыстау обл.
Мангистауская обл.
Mangystau region

4 11 12 12 13 389

Павлодар обл.
Павлодарская обл.
Pavlodar region

38 69 68 97 54 1344

Солтүстік Қазақстан обл.
Северо-Казахстанская обл.
North Kazakhstan region

20 22 24 12 3 403

Оңтүстік Қазақстан обл.
Южно-Казахстанская обл.
South Kazakhstan region

102 160 107 103 47 2417

Барлығы / Всего / Total 1373 1824 1740 1271 990 36693

8- кесте 
Таблица 8

Table 8

2016 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 2016 году 
национальными заявителями (юридическими и физическими лицами) по регионам

Regional distribution of applications for the issuance documents of title for inventions fi led by national 
applicants (individuals and legal entities) in 2016

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 198 249 447

Алматы обл.
Алматинская обл.
Almaty region

16 22 38

Астана
Astana 95 51 146

Ақмола обл.
Акмолинская обл.
Akmola region

8 11 19

Ақтөбе обл.
Актюбинская обл.
Aktobe region

6 4 10
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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

Атырау обл.
Атырауская обл.
Atyrau region

3 8 11

Шығыс Қазақстан обл.
Восточно-Казахстанская обл.
East Kazakhstan region

25 24 49

Жамбыл обл.
Жамбылская обл.
Zhambyl region

8 10 18

Батыс Қазақстан обл.
Западно-Казахстанская обл. 
West Kazakhstan region

10 1 11

Қарағанды обл.
Карагандинская обл.
Karagandy region

32 44 76

Қостанай обл.
Костанайская обл.
Kostanay region

13 9 22

Қызылорда обл.
Кызылординская обл.
Kyzylorda region

16 10 26

Маңғыстау обл.
Мангистауская обл.
Mangystau region

8 5 13

Павлодар обл.
Павлодарская обл.
Pavlodar region

41 13 54

Солтүстік Қазақстан обл.
Северо-Казахстанская обл.
North Kazakhstan region

- 3 3

Оңтүстік Қазақстан обл.
Южно-Казахстанская обл.
South Kazakhstan region

29 18 47

Барлығы / Всего / Total 508 482 990

9- кесте
Таблица 9

Table 9

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 fi led 
by foreign applicants by years

№ Өтінімдер шыққан ел 
Страна происхождения заявки

Country of origin of an application
2012 2013 2014 2015 2016

1. Австралия /Australia 3 2 3 4 1

2. Австрия / Austria 3 - 3 1 1

3. Әзірбайжан / Азербайджан / Azerbaijan - - - - -
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№ Өтінімдер шыққан ел 
Страна происхождения заявки

Country of origin of an application
2012 2013 2014 2015 2016

4. Аргентина / Argentina - - - - -

5. Беларусь / Belarus - 1 - - 1

6. Бельгия / Belgium - 1 - - -

7. Бермуды / Bermudas - - - - 1

8. Болгария / Bulgaria - - - 1 -

9. Бразилия / Brazil - 1 - 1 1

10. Ұлыбритания / Великобритания / United Kingdom 3 1 2 1 2

11. Венгрия / Hungary - - - - -

12. Германия / Germany 14 29 16 15 18

13. Грузия / Georgia - - - - -

14. Дания / Denmark - 1 5 12 1

15. Израиль / Israel - 3 4 7 -

16. Үндістан / Индия / India 3 - - - 1

17. Испания / Spain - 2 1 2 1

18. Италия / Italy 18 16 14 10 5

19. Кайманов аралдары  / Каймановы острова / 
The Cayman Islands - - - - -

20. Канада / Canada 4 4 8 4 4

21. Қытай / Китай / China 4 6 7 10 8

22. Кипр / Cyprus - 3 1 1 -

23. Корея / Korea 3 9 11 5 12

24. Қырғызстан / Кыргызстан / Kyrgyzstan - - - - -

25. Литва / Lithuania - - - 1 -

26. Мексика / Mexico - - - - -

27. Нидерланды / Netherlands - 4 4 3 2

28. Перу / Peru - - - - 1

29. Польша / Poland 1 - 2 2 2

30. Норвегия / Norway - 1 - - -

31. Ресей / Россия / Russia 7 8 15 12 22

32. Словакия / Slovakia - - - 1 -

33. Словения / Slovenia - - - - -

34. АҚШ / США / USA 22 63 66 65 33

35. Тайвань / Taiwan - - 2 - -

36. Түркия / Турция / Turkey 2 1 10 10 6

37. Өзбекстан / Узбекистан / Uzbekistan 1 - 1 - 2

38. Украина / Ukraine 4 12 3 6 4

39. Уругвай / Uruguay - - - - -

40. Финляндия / Finland 5 3 1 - -

41. Франция / France 11 11 17 21 12

42. Чехия / Czech Republic - 1 - - -

43. Чили / Chile - 1 1 - 3

44. Швейцария / Switzerland 11 19 61 30 73
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№ Өтінімдер шыққан ел 
Страна происхождения заявки

Country of origin of an application
2012 2013 2014 2015 2016

45. Швеция / Sweden - - 9 4 2

46. ОАР / ЮАР / South Africa 1 1 1 - -

47. Эстония / Estonia 1 - - - -

48. Жапония / Япония / Japan 9 8 3 3 5

49. Британские Виргинские острова / Virgin Islands - - 1 - -

50. Гонконг / Hong Kong - - - - 4

Барлығы / Всего / Total 130 212 272 232 231

10-кесте
Таблица 10

Table 10

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
2012 2013 2014 2015 2016 1993-2016

Берілгені, барлығы 
Выдано, всего 
Issued, total

1400 1500 1504 1504 1011 35176

Ұлттық өтінім берушілерге 
Национальным заявителям 

To the national applicants

Алдын ала патенттер 
Предварительные патенты 
Provisional patents

3 - - - - 15840

Патенттер 
Патенты 
Patents

155 199 203 250 331 5239

Инновациялық патенттер 
Инновационные патенты 
Innovation patents

1090 1120 1091 1084 476 9071

Шетелдік өтінім берушілерге 
Иностранным заявителям 
To the foreign applicants

Алдын ала патенттер 
Предварительные патенты 
Provisional patents

- - - - - 1405

Патенттер 
Патенты 
Patents

139 179 208 158 202 3532

Инновациялық патенттер 
Инновационные патенты 
Innovation patents

13 2 2 12 2 89
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Сведения о выданных охранных 
документах на изобретения нацио-
нальным заявителям с распределени-
ем по регионам представлены в Та-
блице 11, из которой видно, что наи-
большее количество патентообладате-
лей приходится на г.Алматы – 361 (44,7 
%), г. Астаны – 135 (16,7 %) и Южно-
Казахстанскую область – 70 (8,6%).

Regional distribution of 
issued documents of title for 
inventions is shown in the Table 
11, wherein the largest number 
of patent owners accounted 
for Almaty – 361 (44,7 %), for 
Astana – 135 (15,7 %) and South 
Kazakhstan region – 70 (8,6 %).

Берілгені, барлығы
Выдано, всего
Issued, total
Алдын ала патенттер
Предварительные патенты
Provisional patents
Патенттер
Патенты
Patents
Инновациялық патенттер
Инновационные патенты
Innovation patents

2012 2013 2014 2015 2016

2500

2000

1500

1000

500

0

Ұлттық өтінім берушілерге 
өнертабыстарға берілген қорғау 
құжаттары туралы өңірлер бойын-
ша бөлінген мәліметтер 11 Кесте-
де берілген. Патент иелерінің көбісі 
Алматы қ. – 361 (44,7 %), Аста-
на қ. – 135 (16,7 %) және Оңтүстік 
Қазақстан облысы – 70 (8,6%).

11-кесте
Таблица 11

Table 11

2016 жылы өнертабыстарға берілген қорғау құжаттарын өңірлер бойынша бөлу

Распределение по регионам выданных охранных документов на изобретения в 2016 году

Regional distribution of issued documents of title for inventions in 2016

Өңір / Регион / Region 2016

Алматы / Almaty 361

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region 11

Астана / Astana 135

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region 8

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe region 5

Атырау обл. / Атырауская обл. / Atyrau region 4

Шығыс-Қазақстан обл. /Восточно-Казахстанская обл. / East Kazakhstan region 40

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / Zhambyl region 26

Батыс- Қазақстан обл. / Западно-Казахстанская обл. / West Kazakhstan region 5

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / Karagandy region 51

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region 19

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. / Kyzylorda region 7

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. / Mangystau region 14

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / Pavlodar region 45

Солтүстік-Қазақстан обл. /Северо-Казахстанская обл. / North Kazakhstan region 6

Оңтүстік Қазақстан обл. / Южно-Казахстанская обл. / South Kazakhstan region 70

Барлығы / Всего / Total 807
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12 Кестеде ХПС тараулары бойынша 
өнертабыстарға 2016 жылы берілген 
қорғау құжаттарын бөлу келтірілген. 
Бұл көрсеткіштер ұлттық өтінімдердің 
басым саны А – «Адамның өмірлік 
қажеттіліктерін қанағаттандыру» тара-
уы бойынша (35%) және С – «Химия 
және металлургия» тарауы бойынша 
(20,5%) берілгенін куәландырады. 

Распределение выданных в 2016 
году охранных документов на изо-
бретения по разделам МПК пред-
ставлено в Таблице 12, данные ко-
торой свидетельствуют о преобла-
дании вида охраны по разделам А 
-«Удовлетворение жизненных по-
требностей человека» (35%) и С - 
«Химия и металлургия» (20,5%).

Distribution of the 
issued documents of title 
for inventions under the 
IPC in 2016 is presented in 
Table 12, it shows prevalence 
in following sections: А - 
«Human necessities» (35%) и 
С - «Chemistry; metallurgy» 
(20,5%).

12-кесте
Таблица 12

Table 12

ХПС тараулары бойынша 2016 жылы өнертабыстарға берілген қорғау құжаттарын бөлу

Распределение выданных в 2016 году охранных документов на изобретения по разделам МПК

Distribution of the issued documents of title for inventions under the IPC in 2016

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

272 82 354

B Әртүрлі технологиялық процестер 
Различные технологические процессы 
Performing operations

100 41 141

C Химия; металлургия 
Химия; металлургия 
Chemistry; metallurgy

167 41 208

D Тоқыма; қағаз 
Текстиль; бумага 
Textiles; paper

2 - 2

E Құрылыс, тау-кен істері 
Строительство, горное дело 
Fixed constructions 

78 9 87

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

96 13 109

G Физика 
Physics 64 11 75

H Электрлендіру 
Электричество Electricity 28 7 35

Барлығы / Всего / Total 807 204 1011

Есеп беру жылы «ҰЗМИ» 
РМК берілген пайдалы модельге 
өтінімнің 35 % артқандығын 13 Ке-
стеде ұсынылған мәліметтер рас-
тайды. 

За отчетный период в количе-
стве поданных в РГП «НИИС» за-
явок на полезные модели наблю-
дается повышение на 35 %, о чем 
свидетельствуют данные, пред-
ставленные в Таблице 13.

During the reporting period, the 
number of applications fi led in “NIIP” 
RSE for utility models has increased 
by 35%, as evidenced by the data 
presented in Table 13.
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Пайдалы модельдер-
ге қорғау құжаттарын беру-
ге келіп түскен өтінімдерді 
өңірлер бойынша бөлу 
өтінімдердің басым бөлігі Ал-
маты қ. 248 (37,9%) және 
Астана қ. 76 (11,6 %). өтінім 
берушілерінен түскен.

Пайдалы модельдерге қор-
ғау құжаттарын беруге заң-
ды тұлғалардан өтінімдер са-
ны айтар лық тай көп берілген 
- 334, жеке тұлғалар дан 280 
өтінім беріл ген (14 кесте). 

15 Кестеден шетелдік өтінім 
берушілер арасынан Ресейден 
ең көп өтінім берілгені көрінеді 
– 34 (54,8%).

Распределение поданных заявок 
на выдачу охранных документов на 
полезные модели национальными за-
явителями по регионам Казахстана 
показало, что наибольшее количество 
заявок подано заявителями г.Алматы – 
248 (37,9%) и г. Астаны – 76 (11,6 %). 

Преобладающее количество зая-
вок на выдачу патентов на полезные 
модели подано юридическими лица-
ми, что составило 334 заявки, физиче-
скими лицами подано 280 заявок (Та-
блица 14).

Из показателей Таблицы 15 вид-
но, что наибольшее число заявок, по-
ступивших от иностранных заявите-
лей, подано заявителями России – 34 
(54,8%).

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 
fi led by applicants from Almaty – 
248 (37,9%) and Astana – 76 (11,6 
%). The overwhelming number of 
applications for patents for utility 
models fi led by legal entities, which 
accounted for 334 applications, 
individuals fi led 280 applications 
(Table 14).

Table 15 shows that the largest 
number of applications of foreign 
applicants fi led by applicants from 
Russia – 34 (54,8%).

13- кесте
Таблица 13

Table 13
 

Жылдар бойынша пайдалы модельдерге патент беруге өтінімдер беру

Подача заявок на выдачу патентов на полезные модели по годам

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

Қорғау құжаттары 
Охранные документы 

Documents of title
2012 2013 2014 2015 2016 1992-2016

Берілгені, барлығы 
Подано, всего 
Filed, total

176 208 203 530 716 2902

Оның ішінде:/ Из них:/ Wherein:

Ұлттық өтінім берушілермен 
Национальными заявителями 
By national applicants

107 128 139 446 654 2216

Шетелдік өтінім берушілермен 
Иностранными заявителями 
By foreign applicants

69 80 64 84 62 686
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By foreign applicants
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14- кесте
Таблица 14

Table 14

2016 жылы ұлттық өтінім берушілермен (заңды және жеке тұлғалардан) өнертабыстарға қорғау 
құжаттарын беруге берген өтінімдерді өңірлер бойынша бөлу

Распределение поданных заявок на выдачу охранных документов на полезные модели в 2016 году 
национальными заявителями (юридическими и физическими лицами) по регионам

Regional distribution of applications for the issuance documents of title for utility models fi led by national 
applicants in 2016

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 132 121 248

Алматы обл. / Алматинская обл. / 
Almaty region 18 24 42

Астана / Astana 40 36 76

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / 
Akmola region 16 12 28

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe 
region 3 7 10

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

Шығыс-Қазақстан обл. /
Восточно-Казахстанская обл. / 
East Kazakhstan region

18 18 36

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / 
Zhambyl region 54 12 66

Батыс- Қазақстан обл. / 
Западно-Казахстанская обл. / 
West Kazakhstan region

1 3 4

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / 
Karagandy region 14 18 32

Қостанай обл. / Костанайская обл. / 
Kostanay region 19 11 30

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

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. / 
Mangystau region 1 8 9

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / 
Pavlodar region 2 9 11

Солтүстік-Қазақстан обл. /
Северо-Казахстанская обл. / 
North Kazakhstan region

3 6 9

Оңтүстік Қазақстан обл. / 
Южно-Казахстанская обл. / 
South Kazakhstan region

32 19 51

Барлығы / Всего / Total 334 280 654
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15- кесте
Таблица 15

Table 15

2016 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 2016 году

Distribution on countries of origin of applications for the issuance documents of title for utility models 
fi led by foreign applicants in 2016

№
Өтінім берушінің шыққан мемлекеті 

Страна происхождения заявки 
Country of origin of an application

2016

1. Беларусь / Belarus 4

2. Германия / Germany 1

3. Гонконг / Hong Kong 1

4. Кипр / Cyprus 1

5. Корея / Korea 1

6. Польша / Poland 3

7. Ресей / Россия / Russia 34

8. Түркия / Турция / Turkey 5

9. Украина / Ukraine 11

10. Чешская Республика / Czech Republic 1

Барлығы / Всего / Total 62

16 Кестеде есепті жылы пай-
далы модельдерге берілген па-
тенттер саны 247,5% құрайтыны 
көрінеді.

Из Таблицы 16 следует, что по-
вышение количества выданных 
патентов на полезные модели в 
отчетном году составляет 247,5 %.

Table 16 shows that the number 
of granted patents for utility models 
has increased by 247,5% in the 
reporting year.

16-кесте
Таблица 16

Table 16

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
2012 2013 2014 2015 2016 1993-2016

Патенттер берілді 
Выдано патентов 
Patents granted

126 163 165 166 577 1968

Ұлттық өтінім берушілерге 
Национальным заявителям 
National applicants

80 98 92 102 490 1372

Шетелдік өтінім берушілерге 
Иностранным заявителям 
Foreign applicants

46 65 73 64 87 596
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Патенттер берілді
Выдано патентов
Patents granted
Ұлттық өтінім берушілерге
Национальным заявителям
National applicants
Шетелдік өтінім берушілерге
Иностранным заявителям
Foreign applicants
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Пайдалы модельдер-
ге берілген қорғау құжаттарды 
өңірлер бойынша бөлу ең көп 
патент иеленушілердің саны Ал-
маты қ. - 173 (35,3%) және Аста-
на қ. 73 (14,9%) келеді (17- Кесте).

Распределение по регионам па-
тентов на полезные модели, выдан-
ных национальным заявителям по-
казало, что наибольшее количество 
патентообладателей приходится на 
г.Алматы – 173 (35,3%) и г. Астана – 
73 (14,9%) (Таблица 17). 

Regional distribution of patents 
for utility models, granted to 
national applicants, showed that 
the largest number of patentholders 
is from Almaty – 173 (35,3%) and 
Astana – 73 (14,9 %) (Table 17).

17- кесте
Таблица 17

Table 17

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 2012 2013 2014 2015 2016

Алматы / Almaty 44 42 35 29 173

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region 1 3 9 1 24

Астана / Astana 14 15 20 29 73

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region 1 1 1 1 14

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe region - 4 4 2 5

Атырау обл. / Атырауская обл. / Atyrau region - 2 2 - 3

Шығыс-Қазақстан обл. /Восточно-Казахстанская обл. / East 
Kazakhstan region 6 9 5 11 26

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / Zhambyl region 1 1 - 1 46

Батыс- Қазақстан обл. / Западно-Казахстанская обл. / West 
Kazakhstan region - 1 3 2 3

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / Karagandy region 1 6 2 5 35

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region 3 3 2 6 18

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

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. / Mangystau region 5 4 2 - 12

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / Pavlodar region 1 2 1 1 9

Солтүстік-Қазақстан обл. /Северо-Казахстанская обл. / North 
Kazakhstan region 3 3 5 6 9

Оңтүстік Қазақстан обл. / Южно-Казахстанская обл. / South 
Kazakhstan region - - 1 8 39

Барлығы / Всего / Total 80 98 92 102 490
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18 Кестеде ХПС тараулары бой-
ынша 2016 жылы берілген қорғау 
құжаттарын бөлу келтірілген. Бұл 
көрсеткіштер патенттердің ба-
сым саны А – «Адамның өмірлік 
қажеттіліктерін қанағаттандыру» тара-
уы бойынша (27%) және В – «Әртүрлі 
технологиялық процестер» тара-
уы бойынша (16,9%) берілгенін 
куәландырады. 

Распределение выданных в 2016 
году охранных документов на полез-
ные модели по разделам МПК пред-
ставлено в Таблице 18, из данных кото-
рой следует, что преобладающее коли-
чество патентов выдано по разделам: 
А «Удовлетворение жизненных потреб-
ностей человека» (27 %), В «Различные 
технологические процессы» (16,9 %).

Distribution of the issued 
documents of title for utility 
models under the IPC in 
2016 is presented in Table 
18, it shows prevalence 
in following sections: А 
«Human necessities» (27%), 
B «Fixed constructions» 
(16,9%).

18- кесте
Таблица 18

Table 18

ХПС тараулары бойынша пайдалы модельдерге 2016 жылы берілген өтінімдерді бөлу

Распределение выданных в 2016 году патентов на полезные модели по разделам МПК

Distribution of the issued documents of title for utility models under the IPC in 2016

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

156

B Әртүрлі технологиялық процестер /
Различные технологические процессы /
Performing operations

98

C Химия; металлургия / Химия; металлургия / Chemistry; metallurgy 93

D Тоқыма; қағаз / Текстиль; бумага / Textiles; paper 1

E Құрылыс, тау-кен істері / Строительство, горное дело /
Fixed constructions 77

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

65

G Физика / Physics 54

H Электрлендіру / Электричество / Electricity 33

Барлығы / Всего / Total 577

СЕЛЕКЦИЯЛЫҚ ЖЕТ�СТ�КТЕР

19 және 20 кестелерде 
селекциялық жетістіктерге жылдар 
бойынша берілген өтінімдер және 
берілген патенттердің санын бөлуі 
көрсетілген. 2016 жылы жануар-
лар тұқымдарына 22 қорғау құжат 
берілді, ал 2015 жылы 15 патент 
берілді. 2016 жылы өсімдік сорт-
тарына 101 қорғау құжат берілген, 
ал 2015 жылы 83 патент берілді. 

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Распределение по годам коли-
чества поданных заявок и выдан-
ных патентов на селекционные до-
стижения представлено в Табли-
цах 19 и 20. В 2016 году выдано 
22 охранных документа на поро-
ды животных, тогда как в 2015 году 
выдано 15 патентов. В 2016 году 
выдан 101 охранный документ на 
сорта растений, в 2015 году – 83.

SELECTION ACHIEVEMENTS

Distribution of fi led applications 
and granted patents for selection 
achievements by years is presented 
in Tables 19 and 20. 22 documents 
of title for animal breeds were issued 
in 2016, while 15 patents were issued 
in 2015. 101 documents of title for 
plant varieties were issued in 2016 
and 83 in 2015.
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19- кесте
Таблица 19

Table 19

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 2012 2013 2014 2015 2016 2004-2016

Берілген өтінімдер саны   
Количество поданных заявок  
Number of fi led applications

Ұлттық өтінім берушілермен 
Национальными заявителями  
National applicants

9 16 45 1 4 193

Шетелдік өтінім берушілермен 
Иностранными заявителями  
Foreign applicants

- - - - - -

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

Ұлттық өтінім берушілерге 
Национальным заявителям   
National applicants

- 42 1 15 22 130

Шетелдік өтінім берушілерге    
Иностранным заявителям   
Foreign applicants

- - - - - -

Ұлттық өтінім берушілермен 
берілген өтінімдер саны
Количество поданных заявок 
национальными заявителями
Number of applications fi led 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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20 Кесте
Таблица 20

Table 20

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
2012 2013 2014 2015 2016 2004-2016

Берілген өтінімдер саны   
Количество поданных заявок   
Number of fi led applications

Ұлттық өтінім берушілермен 
Национальными заявителями    
National applicants

76 60 64 62 31 848

Шетелдік өтінім берушілермен    
Иностранными заявителями   
Foreign applicants

16 3 43 7 15 101
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Көрсеткіш 
Показатель 

Index
2012 2013 2014 2015 2016 2004-2016

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

Ұлттық өтінім берушілерге 
Национальным заявителям    
National applicants

67 80 95 73 93 560

Шетелдік өтінім берушілерге    
Иностранным заявителям      
Foreign applicants

- - 1 10 8 25

2012 2013 2014 2015 2016

100

80

60
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20

0

Ұлттық өтінім берушілермен берілген 
өтінімдер саны
Количество поданных заявок национальными 
заявителями
Number of applications fi led by national 
applicants

Шетелдік өтінім берушілермен берілген 
өтінімдер саны
Количество поданных заявок иностранными 
заявителями
Number of applications fi led 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

21 кестеде селекциялық 
жетістіктерге патентке берілген 
өтінімдерді өңірлер бойынша, жыл-
дар бойынша бөлу көрсетілген. Осы 
кестеден көрініп отырғандай, өтінім 
берушілердің басым көпшілігі Ал-
маты облысының тұрғындары - 10 
(28,5 %). 

22 кестеге сәйкес шетелдік өтінім 
берушілерден келіп түскен көптік 
саны Украинаға келеді – 13 (86,6%).

В Таблице 21 приведено распре-
деление поступивших заявок на се-
лекционные достижения по годам 
по регионам, данные которой ука-
зывают на то, что наибольшее ко-
личество заявителей приходится на 
Алматинскую область – 10 (28,5%). 

Согласно Таблице 22 наиболь-
шее количество заявок, поступив-
ших от иностранных заявителей, 
приходится на Украину – 13 (86,6%).

Table 21 illustrates the regional 
distribution of applications for 
selection achievements, it shows 
that the largest number of 
granted patents in 2016 belongs 
to representatives of the Almaty 
region - 10 (28,5 %).

According to Table 22, the 
largest number of applications 
fi led by foreign applicants falls on 
Ukraine - 13 (86,6%).
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21- кесте
Таблица 21

Table 21

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 fi led by 
national applicants by years

Өңір / Регион / Region 2012 2013 2014 2015 2016

Алматы / Almaty - 18 20 9 7

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region 39 24 16 37 10

Астана / Astana - 1 3 1 -

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region 2 5 17 2 4

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

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

Шығыс-Қазақстан обл. /Восточно-Казахстанская обл. / 
East Kazakhstan region - 1 1 2 1

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

Батыс- Қазақстан обл. / Западно-Казахстанская обл. / 
West Kazakhstan region - - 3 3 -

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region 10 19 2 3 6

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

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

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

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

Солтүстік-Қазақстан обл. /Северо-Казахстанская обл. / 
North Kazakhstan region - 1 3 - 2

Оңтүстік Қазақстан обл. / Южно-Казахстанская обл. /
South Kazakhstan region 8 2 17 3 2

Барлығы / Всего / Total 67 76 109 63 35

22- кесте
Таблица 22

Table 22

2016 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 2016 году

Distribution on countries of origin of applications for the issuance documents of title for selection 
achievements fi led by foreign applicants in 2016

№ Өтінім берушінің шыққан мемлекеті / Страна происхождения заявки  / 
Country of origin of an application 2016

1. Германия / Germany 1

2. Италия / Italy 1

3. Украина / Ukraine 13

Барлығы / Всего / Total 15



33
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

33
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

Селекциялық жетістіктерге 
ұлттық өтінім берушілерге 
берілген патенттерді өңірлері бой-
ынша бөлу патент иегерлерінің ба-
сым көпшілігі Алматы облысының 
өкілдері – 29 (25,2%) және Алма-
ты қ. – 22 (19,1%) өкілдері екенін 
көрсетті (23 Кесте).

Распределение по регионам па-
тентов на селекционные достиже-
ния, выданных национальным за-
явителям, показало, что наиболь-
шее количество патентообладате-
лей приходится на представителей 
Алматинской области – 29 (25,2%) и 
г.Алматы – 22 (19,1%) (Таблица 23).

Regional distribution of patents 
for selection achievements, 
granted for national applicants, 
showed that the largest number 
of patentholders is from Almaty 
region – 29 (25,2%) and Almaty – 
22 (19,1%) (Table 23).

23- кесте
Таблица 23

Table 23

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 2012 2013 2014 2015 2016

Алматы / Almaty - 26 4 21 22

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region 39 31 52 21 29

Астана / Astana - 2 - - 5

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region 2 13 12 14 17

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

Шығыс-Қазақстан обл. /Восточно-Казахстанская обл. / East 
Kazakhstan region - - 5 10 10

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

Батыс- Қазақстан обл. / Западно-Казахстанская обл. / West 
Kazakhstan region - 7 2 - 3

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region 10 12 10 4 9

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / Karagandy region 3 - - - 2

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. / Kyzylorda region 3 1 3 2 4

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

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

Солтүстік-Қазақстан обл. /Северо-Казахстанская обл. / North 
Kazakhstan region - 3 - 1 3

Оңтүстік Қазақстан обл. / Южно-Казахстанская обл. / South 
Kazakhstan region 8 11 4 5 8

Барлығы / Всего / Total 67 122 96 88 115

ӨНЕРКƏС�ПТ�К ҮЛГ�ЛЕР

24 кестеде өнеркәсіптік 
үлгілерге қорғау құжаттарын бе-
руге келіп түскен өтінімдер саны 
көрсетілген.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Количество поданных заявок 
на выдачу охранных документов 
на промышленные образцы пока-
зано в Таблице 24.

INDUSTRIAL DESIGNS

Number of applications for the 
issuance of documents of title for 
industrial designs is shown in Table 
24.
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24- кесте
Таблица 24

Table 24

Жылдар бойынша өнеркәсіптік үлгілерге өтінімдер беру

Подача заявок на промышленные образцы по годам

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

Өтінімдер / Заявки / Applications 2012 2013 2014 2015 2016 1992-
2016

Берілді,барлығы / Подано, всего / Filed, total 244 361 300 217 239 3723

Оның ішінде: / Из них:/ Wherein

Ұлттық өтінім берушілермен / Национальными заявителями / 
By national applicants 123 138 107 94 89 2114

Шетелдік өтінім берушілермен / Иностранными заявителями / 
By foreign applicants 121 223 193 123 150 1609
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Ұлттық өтінім берушілермен
Национальными заявителями
By national applicants

Шетелдік өтінім берушілермен
Иностранными заявителями
By foreign applicants

Есепті жылы өнеркәсіптік 
үлгілерге қорғау құжаттарын бе-
руге өтінімдерді беруде Оңтүстік 
Қазақстан облысының – 26 (29,2 
%) және Акмола облысының – 
15 (16,8 %) өтінім берушілері 
белсенділік танытты. Ұлттық 
өтінім білдірушілер арасын-
да жеке тұлғалар неғұрлым көп 
өтінім берді, олар ұлттық өтінім 
берушілер берген өтінімдердің 
жалпы санынан 52,8 % құрайды 
(25 кесте). 

Шетелдік өтінім берушілер ара-
сында өтінімдердің басым саны 
Ресейден түсті – 69 (46 %) (26 Ке-
сте).

Наиболее активными в отчет-
ном году в подаче заявок на выда-
чу охранных документов на про-
мышленные образцы являются за-
явители Южно-Казахстанской об-
ласти – 26 (29,2 %) и Акмолинской 
области – 15 (16,8 %). Среди наци-
ональных заявителей преоблада-
ющее количество заявок подано 
физическими лицами, что состав-
ляет 52,8 % от общего числа по-
данных национальными заявите-
лями заявок (Таблица 25).

Среди иностранных заявите-
лей наибольшее количество зая-
вок подано заявителями из России 
– 69 (46 %) (Таблица 26).

The most active applicants 
in the reporting year in applying 
applications for issuance of 
documents of title for industrial 
designs are applicants of South 
Kazakhstan region – 26 (29,2%) and 
Akmola region – 15 (16,8%). Among 
national applicants the prevailing 
number of applications fi led by 
individuals, which is 52,8% of the 
total number of applications fi led by 
national applicants (Table 25).

Among foreign applicants the 
largest number of applications fi led 
by applicants from Russia – 69 (46%) 
(Table 26).
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25- кесте
Таблица 25

Table 25

2016 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 
2016 году национальными заявителями (юридическими и физическими лицами) по регионам

Regional distribution of applications for the issuance documents of title for industrial designs fi led by 
national applicants (individuals and legal entities) in 2016

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 5 9 14

Алматы обл. / Алматинская обл. / 
Almaty region - - -

Астана / Astana 5 6 11

Ақмола обл. / Акмолинская обл. 
/ Akmola region 14 1 15

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / 
Aktobe region - - -

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

Шығыс-Қазақстан обл. /
Восточно-Казахстанская обл. / 
East Kazakhstan region

3 2 5

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. 
/ Zhambyl region 6 - 6

Батыс- Қазақстан обл. / 
Западно-Казахстанская обл. / 
West Kazakhstan region

- 1 1

Қарағанды обл. / Карагандинская 
обл. / 
Karagandy region

1 1 2

Қостанай обл. / Костанайская 
обл. / 
Kostanay region

- 3 3

Қызылорда обл. / 
Кызылординская обл. / 
Kyzylorda region

1 - 1

Маңғыстау обл. / 
Мангыстауская обл. / 
Mangystau region

1 - 1

Павлодар обл. / 
Павлодарская обл. / 
Pavlodar region

- 1 1

Солтүстік-Қазақстан обл. /
Северо-Казахстанская обл. / 
North Kazakhstan region

2 1 3

Оңтүстік Қазақстан обл. / 
Южно-Казахстанская обл. / 
South Kazakhstan region

4 22 26

Барлығы / Всего / Total 42 47 89



36
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

36
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

26- кесте
Таблица 26

Table 26

2016 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 2016 год

Distribution on countries of origin of applications for the issuance documents of title for industrial designs 
fi led by foreign applicants in 2016

№
Өтінім берушілердің шыққан мемлекеттері 

Страна происхождения заявки 
Country of origin of an application

2016

1. Беларусь / Belarus 8

2. Бельгия / Belgium 1

3. Германия / Germany 2

4. Грузия / Georgia 3

5. Испания / Spain 2

6. Италия / Italy 3

7. Корея / Korea 1

8. Нидерланды / Netherlands 4

9. Норвегия / Norway 1

10. Польша / Poland 1

11. Ресей / Россия / Russia 69

12. Сингапур / Singapore 4

13. АҚШ / США / USA 4

14. Түркия / Турция / Turkey 6

15. Финляндия / Finland 2

16. Франция / France 18

17. Швейцария / Switzerland 8

18. Жапония / Япония / Japan 10

19. Украина / Ukraine 3

Барлығы / Всего / Total 150

Өнеркәсіптік үлгілерге жыл-
дар бойынша қорғау құжаттарын 
берудің динамикасы 27 кестеде 
көрсетілген. 

28 кестеде келтірілген 
мәліметтерден патент иелерінің 
көпшілігі Алматы қаласынан – 19 
(26,3 %) екендігін көруімізге болады.

В Таблице 27 отражены данные 
по количеству выданных охранных 
документов на промышленные об-
разцы по годам. 

Из данных Таблицы 28 следу-
ет, что наибольшее количество па-
тентообладателей приходится на 
г. Алматы – 19 (26,3 %). 

Table 27 shows data on the 
number of issued documents 
of title for industrial designs by 
years.

Table 28 shows that the largest 
number of granted patents 
belongs to representatives of 
Almaty – 19 (26,3%).
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27- кесте
Таблица 27

Table 27

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)

2012 2013 2014 2015 2016 1992-2016

Берілді, барлығы 
Выдано, всего  
Issued, total

274 280 282 282 182 3009

Оның ішінде: / Из них: / Wherein:

Ұлттық өтінім берушілерге 
Национальным заявителям  
National applicants

122 148 92 94 72 1548

Шетелдік өтінім берушілерге 
Иностранным заявителям  
Foreign applicants

152 132 190 188 110 1461
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Иностранным заявителям
Foreign applicants

28- кесте
Таблица 28

Table 28

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 2016

Өңір / Регион / Region 2016

Алматы / Almaty 19

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region 3

Астана / Astana 3

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region 1
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Өңір / Регион / Region 2016

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe region 4

Атырау обл. / Атырауская обл. / Atyrau region -

Шығыс-Қазақстан обл. /Восточно-Казахстанская обл. / East Kazakhstan region 1

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / Zhambyl region 17

Батыс- Қазақстан обл. / Западно-Казахстанская обл. / West Kazakhstan region -

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / Karagandy region 2

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region 1

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. / Kyzylorda region 4

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. / Mangystau region -

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / Pavlodar region -

Солтүстік-Қазақстан обл. /Северо-Казахстанская обл. / North Kazakhstan region 4

Оңтүстік Қазақстан обл. / Южно-Казахстанская обл. / South Kazakhstan region 13

Барлығы / Всего / Total 72

ТАУАР ТАҢБАЛАРЫ

29 кестеде тауар таңбаларын 
тіркеуге келіп түскен өтінімдер 
бойынша мәліметтер келтірілген. 
Аталған көрсеткіштерден былтырғы 
жылмен салыстырғанда ұлттық 
тіркеуге келіп түскен өтінімдердің 
9,7 % артқандығын көреміз.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

В Таблице 29 отражены све-
дения по поступившим заявкам 
на регистрацию товарного знака. 
Данные показатели свидетельству-
ют о росте заявок на националь-
ную регистрацию в сравнении с 
прошлым годом на 9,7 %. 

TRADEMARKS

Table 29 shows information 
on fi led applications for 
trademark registration. These 
fi gures indicate increased number 
of applications compared to the 
previous year by 9,7%.

29- кесте
Таблица 29

Table 29

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 service marks by years

Өтінімдер Заявки  Applications 2012 2013 2014 2015 2016 1992-2016

Берілді, барлығы 
Подано, всего  
Filed, total

4041 4651 4258 4298 4719 78514

Оның ішінде: Из них: Wherein:

Ұлттық өтінім берушілермен  
Национальными заявителями   
By national applicants

2196 2471 2558 2357 3111 42015

Шетелдік өтінім берушілермен 
Иностранными заявителями   
By foreign applicants

1845 2180 1700 1941 1608 36499

Өтінімдер Заявки  Applications 2012 2013 2014 2015 2016
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)

5108 5776 6820 5866 5780 91681
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Былтырғы жылдардағыдай 
өңірлер бойынша ұлттық өтінім 
берушілерден түскен өтінімдерді 
бөлу тауар таңбаларын тіркеуге 
түскен өтінімдер санының басым 
көпшілігі Алматы қ. - 1512 (48,6 %) 
және Астана қ. - 561 (18 %)өтінім 
берушілерінен екендігін көрсетеді. 
Тауар таңбаларын тіркеуге ұлттық 
өтінім берушілерден келіп түскен 
өтінімдердің жалпы саны 76,6 % 
заңды тұлғалар берген (30 кесте). 

Как и в предыдущие годы рас-
пределение поданных заявок наци-
ональными заявителями по регио-
нам показало, что наибольшее ко-
личество заявок на регистрацию то-
варных знаков поданы заявителя-
ми г.Алматы – 1512 (48,6 %) и г. Аста-
на – 561 (18 %). 76,6 % от общего ко-
личества поданных национальными 
заявителями заявок на регистрацию 
товарного знака составляют юриди-
ческие лица (Таблице 30). 

As in previous years, regional 
distribution of applications fi led 
by national applicants shows 
that the largest number of 
applications for registration of 
trademarks fi led by applicants of 
Almaty - 1512 (48,6%) and Astana 
- 561 (18%). 76,6% of the total 
number of applications fi led by 
national applicants for trademark 
registration belongs to legal 
entities (Table 30).

30- кесте
Таблица 30

Table 30

2016 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 2016 году 
национальными заявителями (юридическими и физическими лицами)

Regional distribution of applications for trademark registration by national applicants (legal entities and 
individuals) in 2016

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 1199 313 1512

Алматы обл. / Алматинская обл. / 
Almaty region 153 69 222

Астана / Astana 428 133 561

Ақмола обл. / Акмолинская обл. 
/ Akmola region 19 4 23

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / 
Aktobe region 45 13 58

Атырау обл. / Атырауская обл. / 
Atyrau region 17 4 21

Шығыс-Қазақстан обл. /
Восточно-Казахстанская обл. / 
East Kazakhstan region

64 21 85
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By national applicants

Шетелдік өтінім берушілермен
Иностранными заявителями
By foreign applicants

Мадрид келісімі процедурасы 
бойынша
По процедуре Мадридского 
соглашения
Under the  procedure of Madrid 
Agreement 
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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

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. 
/ Zhambyl region 33 27 60

Батыс- Қазақстан обл. / 
Западно-Казахстанская обл. / 
West Kazakhstan region

19 10 29

Қарағанды обл. / 
Карагандинская обл. /
 Karagandy region

125 22 147

Қостанай обл. / 
Костанайская обл. / 
Kostanay region

48 6 54

Қызылорда обл. / 
Кызылординская обл. / 
Kyzylorda region

6 3 9

Маңғыстау обл. / Мангыстауская 
обл. / Mangystau region 20 6 26

Павлодар обл. / 
Павлодарская обл. / 
Pavlodar region

38 23 61

Солтүстік-Қазақстан обл. /
Северо-Казахстанская обл. / 
North Kazakhstan region

44 19 63

Оңтүстік Қазақстан обл. / 
Южно-Казахстанская обл. / 
South Kazakhstan region

126 54 180

Барлығы / Всего / Total 2384 727 3111

31 кестедегі мәліметтерден 
шетелдік өтінім берушілер арасы-
нан тауар таңбаларын тіркеуге келіп 
түскен өтінімдердің көпшілігі АҚШ - 
321 (19,9 %) және Ресей резиденттері 
- 190 (11,8 %) екендігін байқаймыз.

Из данных Таблицы 31 следует, 
что наибольшее количество заявок 
на регистрацию товарного знака 
среди иностранных заявителей по-
дано резидентами США – 321 (19,9 
%) и России – 190 (11,8 %). 

Table 31 shows that the 
largest number of applications 
for trademark registration 
among foreign applicants fi led 
by residents from the USA - 321 
(19,9%) and Russia - 190 (11,8%). 

31- кесте
Таблица 31

Table 31

2016 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 2016 год

Distribution no countries of origin of applications for trademark registration fi led by foreign 
applicants in 2016

№
Өтінім берушілердің шыққан мемлекеті 

Страна происхождения заявки  
Country of origin of an applications 

2016

1. Австрия / Austria 3

2. Австралия / Australia 3

3. Әзірбайжан / Азербайджан / Azerbaijan 15
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№
Өтінім берушілердің шыққан мемлекеті 

Страна происхождения заявки  
Country of origin of an applications 

2016

4. Аргентина / Argentina 1

5. Армения / Armenia 2

6. Бельгия / Belgium 7

7. Беларусь / Belarus 13

8. Болгария / Bulgary 2

9. Бразилия / Brazil 1

10. Британские Виргинские Острова / The British Virgin Islands 6

11. Ұлыбритания / Великобритания / United Kingdom 46

12. Венгрия / Hungary 10

13. Германия / Germany 41

14. Гонконг / Hong-Kong 24

15. Греция / Greece 2

16. Грузия / Georgia 9

17. Дания / Denmark 11

18. Мысыр / Египет / Egypt 21

19. Израиль / Israel 9

20. Үндістан / Индия / India 65

21. Индонезия / Indonesia 1

22. Иордания / Jordan 3

23. Ирландия / Ireland 10

24. Испания / Spain 5

25. Италия / Italy 4

26. Канада / Canada 7

27. Қытай / Китай / China 94

28. Кипр / Cyprus 13

29. Корея / Korea 160

30. Қырғызстан / Кыргызстан / Kyrgyzstan 3

31. Латвия / Latvia 1

32. Люксембург / Luxembourg 8

33. Малайзия /Malaysia 6

34. Мальта / Malta 3

35. Нидерланды / Netherlands 33

36. БАӘ / ОАЭ / UAE 43

37. Панама / Panama 1

38. Польша / Poland 35

39. Ресей / Россия / Russia 190

40. Сауд Арабиясы / Саудовская Аравия / Saudi Arabia 2

41. Сингапур / Singapore 30

42. АҚШ / США / USA 321

43. Тайланд / Thailand 11

44. Тайвань / Taiwan 6

45. Түркия / Турция / Turkey 20
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№
Өтінім берушілердің шыққан мемлекеті 

Страна происхождения заявки  
Country of origin of an applications 

2016

46. Өзбекстан / Узбекистан / Uzbekistan 10

47. Украина / Ukraine 21

48. Финляндия / Finland 7

49. Франция / France 34

50. Хорватия / Croatia 1

51. Чехия / Czech Republic 6

52. Швейцария / Switzerland 149

53. Швеция / Sweden 25

54. Жапония / Япония / Japan 54

Барлығы / Всего / Total 1608

Тауар таңбаларын жылдар 
бойынша тіркеу динамикасы 32 
кестеде берілген. Есеп беріліп 
отырған жылда былтырғы жылдың 
мәліметтерімен салыстырғанда 
халықаралық тіркеліммен қоса 
есептегенде, тіркелген тауар 
таңбалары 2,1 % артқан. 

Одан басқа есепті жылы 1 
жалпыға танымал тауар таңбасы 
тіркелді.

Динамика регистрации товарных 
знаков по годам представлена в Та-
блице 32. В отчетном году увеличе-
ние, по сравнению с аналогичными 
данными прошлого года, в количе-
стве зарегистрированных товарных 
знаков, включая международную 
регистрацию, составило 2,1 %. 

Кроме того, в отчетном году был 
зарегистрирован 1 общеизвестный 
товарный знак.

Dynamics of trademark 
registration by years is presented 
in Table 32. Compared with 
the last year the number of 
registered trademarks, including 
international registration, was 
2,1% in the reporting year,

Furthermore 3 well-known 
trademark has been registered 
during the reporting year.

32- кесте
Таблица 32

Table 32

Жылдар бойынша тауар таңбаларын және қызмет көрсету таңбаларын тіркеу

Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания по годам

Registration of trademarks and service marks by years

Тауар таңбалары / Trademarks 2012 2013 2014 2015 2016 1992-2016

Тіркелгені, барлығы 
Зарегистрировано, всего 
Registered, total

2753 2809 3860 3914 4109 54898

Оның ішінде: / Из них: / Wherein:

Ұлттық өтінім берушілермен 
Национальными заявителями 
National applicants

1039 1248 1835 2038 2087 23687

Шетелдік өтінім берушілермен 
Иностранными заявителями 
Foreign applicants

1714 1561 2025 1876 2022 31211

Халықаралық тіркеу* 
Международная регистрация* 
International registration*

3734 3985 5942 5945 5965 29293

* 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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Тіркелген тауар таңбаларының 
жалпы санының басым бөлігі Ал-
маты қ. 1021 (48,9 %) және Астана 
қ. 325 (15,5%) қалаларының өтінім 
иелеріне тиесілі (33 кесте). 

Наибольшее количество заре-
гистрированных товарных знаков 
приходится на заявителей г.Алматы 
– 1021 (48,9 %) и г.Астана – 325 
(15,5%) (Таблица 33).

The largest number of 
registered trademarks belongs 
to applicants from Almaty - 1021 
(48,9%) and Astana - 325 (15,5%) 
(Table 33).
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2012 2013 2014 2015 2016

Тіркелгені, барлығы
Зарегистрировано, всего
Registered, total

Ұлттық өтінім берушілермен
Национальными заявителями
By national applicants

Шетелдік өтінім берушілермен
Иностранными заявителями
By foreign applicants

Халыкаралық тіркеу
Международная регистрация
International registration

33- кесте
Таблица 33

Table 33

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 service marks of Kazakhstan by years

Өңір / Регион / Region 2012 2013 2014 2015 2016

Алматы / Almaty 525 683 957 1011 1021

Алматы обл. / Алматинская обл. / Almaty region 64 83 107 123 163

Астана / Astana 110 136 211 310 325

Ақмола обл. / Акмолинская обл. / Akmola region 6 11 16 26 26

Ақтөбе обл. / Актюбинская обл. / Aktobe region 46 42 68 57 44

Атырау обл. / Атырауская обл. / Atyrau region 5 8 18 29 34

Шығыс-Қазақстан обл. /Восточно-Казахстанская обл. / 
East Kazakhstan region 42 40 55 60 63

Жамбыл обл. / Жамбылская обл. / Zhambyl region 28 25 43 40 41

Батыс-Қазақстан обл. / Западно-Казахстанская обл. / 
West Kazakhstan region 14 9 19 26 22

Қарағанды обл. / Карагандинская обл. / Karagandy region 61 40 74 90 86

Қостанай обл. / Костанайская обл. / Kostanay region 35 58 57 50 45

Қызылорда обл. / Кызылординская обл. / Kyzylorda region 13 5 3 11 7

Маңғыстау обл. / Мангыстауская обл. / Mangystau region 8 9 14 16 17

Павлодар обл. / Павлодарская обл. / Pavlodar region 25 14 48 29 28

Солтүстік-Қазақстан обл. /Северо-Казахстанская обл. / 
North Kazakhstan region 20 35 55 48 50

Оңтүстік Қазақстан обл. / Южно-Казахстанская обл. / 
South Kazakhstan region 37 50 90 112 115

Барлығы / Всего / Total 1039 1248 1835 2038 2087
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2016 жылы тіркелген тауар 
таңбаларын және қызмет көрсету 
таңбаларын бөлу бойынша 34 ке-
сте мәліметтері олардың көпшілігі 
былтырғы жылдағыдай жарнама, 
бизнес саласындағы менеджмент – 
1479, жалпы санның 14% құрайды; 
бұдан әрі фармацевтикалық және 
ветеринарлық препараттар […] – 
763 (7,2%).

Как видно из данных Таблицы 34 о 
распределении зарегистрированных 
товарных знаков и знаков обслужива-
ния по годам, так же как и в предыду-
щие годы, в 2016 году наибольшее ко-
личество приходится на рекламу, ме-
неджмент в сфере бизнеса – 1479, что 
из общего количества составляет 14 %; 
далее на фармацевтические и ветери-
нарные препараты […] - 763 (7,2%).

Table 34 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” - 1479 (14%) and 
“pharmaceutical and veterinary 
preparations [...]” - 763 (7,2%).

34- кесте
Таблица 34

Table 34

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 service marks under the Nice Classifi cation classes by years

ХТҚК сыныбы / Класс МКТУ / ICGS class 2012 2013 2014 2015 2016

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

125 113 196 122 203

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

49 62 123 137 99

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

183 208 94 306 267

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

50 55 781 92 89

Фармацевтикалық және ветеринарлық дәрі-дәрмектер ...   
Фармацевтические и ветеринарные препараты...   
Pharmaceutical and veterinary preparations…

604 562 143 703 763

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

65 87 150 140 211

Машиналар мен станоктар ...    
Машины и станки...   
Machines and machine tools…

108 100 87 160 143

Қолмен қолданылатын құрал-жабдықтар және құрал-саймандар; 
пышақ ...   
Ручные орудия и инструменты; ножевые...   
Hand tools and implements (hand-operated); cutlery…

33 39 87 103 58

Ғылыми, теңіз аспаптары мен құрал-саймандары ...   
Приборы и инструменты научные, морские...  
Scientifi c, nautical, surveying…

239 288 393 423 431

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

57 74 209 114 121

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

90 106 176 183 225
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ХТҚК сыныбы / Класс МКТУ / ICGS class 2012 2013 2014 2015 2016

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

101 110 176 212 156

Атылатын қарулар, оқ-дәрілер және снарядтар..  
Огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды...  
Firearms; ammunition and projectiles…

5 9 29 45 25

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

48 53 130 129 93

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

2 7 32 23 22

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

190 199 284 328 310

Каучук, резеңке, гуттаперча, ізбес, слюда   
Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда...  
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica…

48 60 122 93 89

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…

92 85 186 138 112

Бейметалл құрылыс материалдары ...  
Неметаллические строительные материалы…   
Building materials (non-metallic)…

66 96 162 168 215

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

62 76 150 117 87

Үй немесе ас-үй керек-жарақтары және ыдыс-аяқ ...  
Домашняя или кухонная утварь и посуда...  
Household or kitchen utensils and containers…

80 77 195 157 125

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

6 21 38 31 32

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

1 8 27 19 25

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

36 51 94 82 84

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

229 177 288 256 230

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

12 25 51 46 37

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

12 27 59 40 31

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

69 71 144 129 123
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ХТҚК сыныбы / Класс МКТУ / ICGS class 2012 2013 2014 2015 2016

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

298 279 423 389 429

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

334 404 659 531 532

Ауыл шаруашылық, бау-бақша ...  
Сельскохозяйственные, садово-огородные...  
Agricultural, horticultural and forestry products…

93 70 126 109 106

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

304 269 383 318 395

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

178 167 289 219 249

Темекі, шегу керек-жарақтары; сіріңкелер...  
Табак; курительные принадлежности; спички...  
Tobacco; smokers' articles; matches...

256 150 189 132 222

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

850 953 1296 1536 1479

Сақтандыру; қаржылық қызмет...  
Страхование; финансовая деятельность...  
Insurance; fi nancial affairs…

102 107 167 260 219

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

174 179 309 317 303

Телекоммуникациялар...  
Телекоммуникации...  
Telecommunications …

111 134 156 250 253

Тасымалдау; тауарларды буып-түю және сақтау...  
Транспортировка; упаковка и хранение товаров...  
Transport; packaging and storage of goods…

152 174 267 365 315

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

65 69 95 115 110

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

200 246 373 427 434

Ғылыми және технологиялық қызметтер көрсету ...  
Научные и технологические услуги...  
Scientifi c and technological services…

201 245 284 277 330

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

195 193 375 378 398

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

77 86 139 181 193

Жеке-дара және әлеуметтік қызмет көрсету   
Персональные и социальные услуги...  
Legal services; security services…

42 66 79 123 133

Барлығы / Всего / Total 6294 6637 10215 10423 10506
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35- кесте
Таблица 35

Table 35

Жылдар бойынша тауар шығарылған жерлер атауларын тіркеу

Регистрация наименований мест происхождения товаров по годам

Registration of appellations of origin by years

Тауар шығарылған жерлер атаулары 
Наименования мест происхождения товаров 

Appellations of origin
2012 2013 2014 2015 2016 1992-2016

Тіркелгені, барлығы 
Зарегистрировано, всего 
Registered, total

2 24 1 1 1 38

Оның ішінде: / Из них: / Wherein:

Ұлттық өтінім берушілермен 
Национальными заявителями 
National applicants

1 1 - 1 - 10

Шетелдік өтінім берушілермен 
Иностранными заявителями 
Foreign applicants

1 23 1 - 1 28

25

20

15

10

5

0
2012 2013 2014 2015 2016

Тіркелгені, барлығы
Зарегистрировано, всего
Registered, total

Ұлттық өтінім берушілермен
Национальными заявителями
By national applicants

Шетелдік өтінім берушілермен
Иностранными заявителями
By foreign applicants

36- кесте
Таблица 36

Table 36

Қазақстанның өңірлері бойынша тауар шығарылған жерлер атауларын жылдар бойынша бөлу

Распределение по регионам зарегистрированных наименований мест происхождения товаров 
Казахстана по годам

Regional distribution of the registered appellations of origin of Kazakhstan by years

Өңір / Регион / Region 2012 2013 2014 2015 2016

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

Оңтүстік Қазақстан обл. / Южно-Казахстанская обл. / 
South Kazakhstan region - - - 1 -

Барлығы / Всего / Total 1 1 - 1 -
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37 кестеде 31.12.2016 ж. жағдайы 
бойынша өнеркәсіптік меншік 
объектілеріне қолданыстағы патент-
тер саны берілген. 

В Таблице 37 представлено коли-
чество действующих по состоянию на 
31.12.2016 года патентов на объекты 
промышленной собственности.

Table 37 shows the number 
of existing as at 31.12.2016 
patents for industrial property 
objects.

37- кесте
Таблица 37

Table 37

Өнеркәсіптік меншік объектілеріне 31.12.2016 ж. жағдайы бойынша қолданыстағы патенттер саны 

Количество действующих патентов на объекты промышленной собственности по состоянию на 
31.12.2016 год

Number of existing patents for industrial property objects as at 31.12.2016

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

3218

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

1017

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

1021

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

355

ӨНЕРКƏС�П МЕНШ�Г� ОБЪЕКТТЕР�Н 
ӨЗГЕГЕ БЕРУ ШАРТТАРЫН ЖƏНЕ 
ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ ШАРТТАРЫН 
Т�РКЕУ

2016 жылы өнеркәсіп меншігін 
қорғау құжаттарын беруге 304 
шарт тіркелді, оның ішінде тау-
ар таңбаларына қатысты – 274, 
өнертабыстарға – 22, пайда-
лы модельдерге – 6, өнеркәсіптік 
үлгілерге – 2.

2016 жылы барлығы 289 
лицензиялық шарттар тіркелді: 
соның ішінде сублицензиялық 
шарттар және тіркелген 
лицензиялық шарттарға қосымша 
келісімдер. Олардың ішінде: 
тауар таңбаларына – 246, 
өнертабыстарға – 26, пайда-
лы модельдерге – 2, өнеркәсіптік 
үлгілерге – 1, селекциялық 
жетістікке 14.

Зияткерлік меншік объекттерін 
пайдалануға құқық беру туралы 
талаптарды қамтитын 35 кешенді 
кәсіпкерлік лицензиялық шарт 
берілді.

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ 
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
НА УСТУПКУ ОБЪЕКТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В 2016 году поступило на реги-
страцию 304 договора уступки прав 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности, в том числе 274 догово-
ра уступки исключительных прав на 
товарные знаки, 22 – на изобретения, 
6 – на полезные модели, 2 – на про-
мышленные образцы.

В 2016 году поступило на реги-
страцию 289 лицензионных догово-
ров, в том числе сублицензионных 
договоров и дополнительных согла-
шений к зарегистрированным ли-
цензионным договорам. Из них: до-
говоров о предоставлении права на 
использование товарных знаков – 
246, на использование изобретений 
– 26, полезных моделей – 2, промыш-
ленных образцов – 1, селекционных 
достижений - 14. Подано 27 догово-
ров комплексной предприниматель-
ской лицензии, включающих в себя 
условия о предоставлении права на 

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

304 contracts of assignment 
of intellectual property rights, 
including 274 contracts of 
assignment of exclusive rights for 
trademarks, 22 - for inventions, 
6 - for utility models, 2 - for 
industrial designs were received 
for registration in 2016.

289 license contracts, 
including sublicensing contracts 
and additional agreements to the 
registered license contracts were 
received for registration in 2016. 
Wherein: contracts on granting 
the right to use trademarks - 
246, to use inventions - 26, utility 
models - 2, industrial designs 
– 1, selection achievements – 
14. 27 contracts of complex 
entrepreneurial license, including 
conditions for granting the right 
to use intellectual property 
objects, were fi led.
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2016 жылы айрықша 
зияткерлік меншік құқығын иеле-
нуге барлығы 611 шарт тіркелген, 
солардың ішінде:

• шетелдік тұлғалар ара-
сында 200 шарт жасалды;

• Қазақстан Республика-
сында тіркелген тұлғалар арасын-
да 255 шарт жасалды;

• қазақстандық тұлға 
құқық беретін тұлға болып табы-
латын, ал құқық қабылдайтын – 
шетелдік тұлғасы болып табыла-
тын 65 шарт тіркелді;

• шетелдік тұлға құқық 
беретін тұлға болып табыла-
тын, ал құқық қабылдайтын – 
қазақстандық тұлғасы болып та-
былатын 91 шарт тіркелді;

Барлық тіркелген шарттардың 
саны:

• зияткерлік меншік 
объекттеріне құқықты өзгеге бе-
руге – 284 шарт;

• лицензиялық шарт-
тар 294 (оның ішінде тіркелген 
лицензиялық шарттарға қосалқы 
келісімдер - 109);

• айрықша құқықтарды 
кепілге беру шарты – 6 (оның 
ішінде оларға қосымша 
келісімдер - 3); 

• зияткерлік меншік 
объекттерін пайдалануға 
құқық беру туралы талаптарды 
қамтитын комплексті кәсіпкерлік 
лицензия туралы - 27 шарт (оның 
ішінде қосалқы келісімдер - 3).

использование объектов интеллекту-
альной собственности. 

Всего в 2016 году зарегистрировано 
611 договоров о распоряжении исклю-
чительными правами на объекты ин-
теллектуальной собственности, из них:

• 200 договоров, заключенных 
между иностранными лицами;

• 255 договора, заключенного 
между лицами, зарегистрированными 
в Республике Казахстан;

• 65 договоров, в которых ли-
цом, передающим право, выступает 
казахстанское лицо, а лицом, принима-
ющее право, – иностранное;

• 91 договоров, в которых ли-
цом, передающим право, выступает 
иностранное лицо, а лицом, принима-
ющее право, – казахстанское.

Всего зарегистрировано:
• 284 договора уступки прав на 

объекты интеллектуальной собствен-
ности (в том числе 3 дополнительных 
соглашения к зарегистрированным до-
говорам уступки);

• 294 лицензионных договора (в 
том числе 109 дополнительных согла-
шений к зарегистрированным лицен-
зионным договорам);

• 6 договоров залога исключи-
тельных прав (в том числе 3 дополни-
тельных соглашения к зарегистриро-
ванным договорам залога); 

• 27 договоров комплекс-
ной предпринимательской лицензии, 
включающих в себя условия о пре-
доставлении права на использование 
объектов интеллектуальной собствен-
ности (в том числе 3 дополнительных 
договора).

Total number of registered 
contracts on disposal of exclusive 
rights to intellectual property 
objects is 611, of which:

• 200 contracts signed 
between foreign parties;

• 255 contracts signed 
between parties registered in the 
Republic of Kazakhstan;

• 65 contracts where the 
grantor is a Kazakhstani party 
and a foreign party receives the 
right;

• 91 contracts where the 
grantor is a foreign party, and a 
Kazakhstani party receives the 
right.

Registered, total:
• 284 contracts of 

assignment of rights to industrial 
property objects (including 
3 additional agreements to 
the registered contracts of 
assignment);

• 294 license contracts 
(including 109 additional 
agreements to the registered 
license contracts);

• 6 contracts of pledge 
of exclusive rights (including 3 
additional agreements to the 
registered contracts of pledge); 

27 contracts of complex 
entrepreneurial license, including 
conditions for granting the right 
to use intellectual property 
objects (including 3 additional 
agreements).

38- кесте
Таблица 38

Table 38

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
2012 2013 2014 2015 2016

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

6 21 19 21 19
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Өнеркәсіптік меншік объектілеріне қорғау құжаттары  
Охранные документы на объекты промышленной собственности  

Documents of title for industrial property objects
2012 2013 2014 2015 2016

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

2 7 7 3 9

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

7 12 4 5 4

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

101 229 223 247 249 +3(Д)

Селекциялық жетістіктерге қорғау құжаттары 
Охранные документы на селекционные достижения 
Documents of title for selection achievements

- - - -

39- кесте
Таблица 39

Table 39

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
2012 2013 2014 2015 2016

Өнертабыстар 
Изобретения 
Inventions

Айрықша лицензия 
Исключ. лицензия 
Exclusive license

2 6 8 11 5 +1(Д)

Айрықша емес лицензия  
Не исключ. лицензия 
Nonexclusive license

- 7 9 3 8 +1(Д)

Толық лицензия 
Полная лицензия 
Full license

- 1 - - 3

Барлыгы/ Всего/Total 2 14 17 14 18

Пайдалы модельдер 
Полезные модели 
Utility models

Айрықша лицензия 
Исключ. лицензия 
Exclusive license

- 1 1 1 -

Айрықша емес лицензия 
Не исключ. лицензия 
Nonexclusive license

1 4 4 4 2(Д)

Барлыгы/ Всего/Total 1 5 5 5 2

Өнеркәсіптік үлгілер 
Промышленные образцы 
Industrial designs

Айрықша лицензия 
Исключ. лицензия 
Exclusive license

- - - 2 1(Д)

Айрықша емес лицензия 
Не исключ. лицензия 
Nonexclusive license

- 3 2 1 1

Барлыгы/ Всего/Total 3 2 3 2
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Өнеркәсіптік меншік 
объектілері 

Объекты промышленной 
собственности 

Industrial property objects

Лицензия түрлері 
Виды лицензии 

License types
2012 2013 2014 2015 2016

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

Айрықша лицензия 
Исключит. лицензия 
Exclusive license

21 25 73 22 46 +25(Д)

Айрықша емес лицензия 
Не исключит. лицензия 
Nonexclusive license

33    +34(д) 168 163 238 108 +79(Д)

Толық лицензия 
Полная лицензия  
Full license

- - - - -

Барлыгы/ Всего/Total 54 + 34 (д) 193 236 260 258

Селекциялық жетістіктер 
Селекционные достижения  
Selection achievements

Айрықша лицензия 
Исключ. лицензия 
Exclusive license

- - - - -

Айрықша емес лицензия 
Не исключ.лицензия 
Nonexclusive license

8 11 4 - 14

Толық лицензия 
Полная лицензия 
Full license

- - - - -

Барлыгы/ Всего/Total 8 11 4 - 14

Франшиза келісімшарттары 
Договоры франшизы 
Franchise agreements

Айрықша емес лицензия 
Не исключ. лицензия 
Nonexclusive license

2 2 3 17 11 +2(Д)

Айрықша лицензия 
Исключит. лицензия 
Exclusive license

- - 4 2 13 +1(Д)

Барлыгы/ Всего/Total 2 2 7 19 27

Кепіл келісімшарттары 
Договоры залога 
Contracts of pledge

- 1 2 6 3 3 +3(Д)

Д – қосымша келісімшарт
Д – дополнительное соглашение
Д – additional contract

40- кесте
Таблица 40

Table 40

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

649

Барлық тіркелгені  
Зарегистрировано всего  
Registered, total

611
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Оның ішінде: / Из них:/ Wherein:

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

255

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

200

Құқығын беруші қазақстандық тұлға, қабылдаушы 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

65

Құқығын беруші шетелдік тұлға, құқық мирасқар Қазақстан Республикасының 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

91

41-кесте
Таблица 41

Table 41

Өнертабыстар патенттеріне пайдалану құқығына 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 fi elds of technology)

Техника саласы бойынша 
По областям техники 
By fi elds of technology

2016

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 
Medicine 9

Энергетика, электротехника
Energy, Electrical Engineering -

Химия, мұнай-химия 
Химия, нефтехимия 
Chemicals, Petrochemicals

3

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

1

Металлургия 
Metallurgy 13

Мұнай-газ өнеркәсібі 
Нефтегазодобывающая промышленность 
Oil and gas industry

2

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

5

Басқасы / Прочие / Other 2

Барлығы / Всего / Total 37
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ӨНЕРКӘСІПТІК МЕНШІК ОБЪЕКТІЛЕРІН 
ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

LEGISLATIVE PROTECTION 
OF INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ӨНЕРКƏС�ПТ�К МЕНШ�КТ� ҚОРҒАУ 
САЛАСЫНДАҒЫ  НОРМАТИВТ�К- 
ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТ�ЛЕР�:

• Қазақстан Республикасының 
1995 жылғы 30 тамыздағы Консти-
туциясы;

• Қазақстан Республикасының 
2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V 
Қылмыстық кодексі;

• Қазақстан Республикасының 
1999 жылғы 1 шілдедегі № 409 
Азаматтық кодексі (ішінара); 

• Селекциялық жетiстiктердi 
қорғау туралы Қазақстан 
Республикасының 1999 жылғы 13 
шiлдедегi № 422-I Заңы;

• Тауар таңбалары, қызмет 
көрсету таңбалары және тауар 
шығарылған жерлердің атаулары 
туралы Қазақстан Республикасының 
1999 жылғы 26 шілдедегі № 456 
Заңы;

• Қазақстан Республикасының 
1999 жылғы 16 шiлдедегi № 427 Па-
тент Заңы;

• Интегралдық микросхемалар 
топологияларын құқықтық қорғау 
туралы Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 29 маусымдағы № 217 
Заңы;

• Салық және бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы (Салық кодексі) 
Қазақстан Республикасының 2008 
жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV 
Кодекс;

• Қазақстан Республикасындағы 
кеден ісі туралы Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 30 
маусымдағы № 296-IV Кодексі (Ке-
ден кодексі);

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

• Конституция Республики Ка-
захстан от 30 августа 1995 года;

• Уголовный кодекс Республи-
ки Казахстан от 3 июля 2014 года 
№ 226-V;

• Гражданский Кодекс Респу-
блики Казахстан, Особенная часть 
от 1 июля 1999 года № 409 (выбо-
рочно); 

• Закон Республики Казахстан 
от 13 июля 1999 года № 422-I «Об 
охране селекционных достиже-
ний»;

• Закон Республики Казахстан 
от 26 июля 1999 года № 456 «О то-
варных знаках, знаках обслужива-
ния и наименованиях мест проис-
хождения товаров»;

• Патентный Закон Республи-
ки Казахстан от 16 июля 1999 года 
№ 427;

• Закон Республики Казахстан 
от 29 июня 2001 года № 217 «О 
правовой охране топологий инте-
гральных микросхем»;

• Кодекс Республики Казах-
стан от 10 декабря 2008 года № 99-
IV «О налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет (Налого-
вый кодекс)»;

• Кодекс Республики Казах-
стан от 30 июня 2010 года № 296-
IV «О таможенном деле в Респу-
блике Казахстан» (Таможенный ко-
декс);

• Кодекс Республики Казах-
стан об административных право-
нарушениях от 5 июля 2014 года № 
235-V;

NORMATIVE AND LEGAL ACTS OF 
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
IN THE FIELD OF PROTECTION OF 
INDUSTRIAL PROPERTY:

• Constitution of the 
Republic of Kazakhstan of August 
30, 1995;

• Criminal Code of the 
Republic of Kazakhstan of July 3, 
2014 No. 226-V;

• Civil Code of the Republic 
of Kazakhstan, Special Part of July 
1, 1999 No. 409 (selectively);

• Law of the Republic of 
Kazakhstan of July 13, 1999 No. 
422-I "On Protection of Selection 
Achievements";

• Law of the Republic of 
Kazakhstan No. 456 of July 26, 
1999 "On Trademarks, Service 
Marks and Appellations of Origin";

• Patent Law of the Republic 
of Kazakhstan of July 16, 1999 No. 
427;

• Law of the Republic of 
Kazakhstan of June 29, 2001, 
No. 217 "On Legal Protection of 
Integrated Circuit Topologies";

• Code of the Republic of 
Kazakhstan of December 10, 
2008, No. 99-IV "On Taxes and 
Other Mandatory Payments to the 
Budget (Tax Code)";

• Code of the Republic of 
Kazakhstan of June 30, 2010 No. 
296-IV "On Customs Affairs in the 
Republic of Kazakhstan" (Customs 
Code);

• The Code of the Republic 
of Kazakhstan on Administrative 
Offenses of July 5, 2014 No. 235-V;

• Law of the Republic of 
Kazakhstan of October 27, 2015, 



55
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

55
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

• Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы Қазақстан Республикасының 
Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 
235-V;

• Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
Дүниежүзілік сауда ұйымына 
кіруге байланысты өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы 
Қазақстан Республикасының Заңы 
2015 жылғы 27 қазандағы № 365-V;

• Қазақстан Республикасының 
Кәсіпкерлік Кодексі Қазақстан 
Республикасының Кодексі 2015 
жылғы 29 қазандағы № 375-V.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
РАТИФИЦИЯЛАҒАН ӨНЕРКƏС�ПТ�К 
МЕНШ�К САЛАСЫНДАҒЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КЕЛ�С�МДЕР

• Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымын бекіткен Конвен-
ция;

• Өнеркәсіптік үлгілерді қорғау  
туралы Париж конвенциясы;

• Патенттік кооперация туралы 
шарт (РСТ);

• Патенттік реттемелер 
мақсатындағы микроорганизмдерді 
сақтауды  халықаралық мойындау 
туралы Будапешт шарты;

• Еуразиялық патенттік конвен-
ция;

• Таңбаларды тіркеу үшін 
Тауарлар мен қызметтердің 
халықаралық классификациясы ту-
ралы Ницца келісімі; 

• Зияткерлік меншік сала-
сында құқық бұзушылықты ескер-
ту және алдын алу бойынша  
ақпараттармен мемлекет аралық 
алмасуды ұйымдастыру және ұлттық 
мәліметтер қорын қалыптыстыру 
тұжырымдамасы;

• Халықаралық патенттік клас-
сификация туралы  Страсбург 
келісімі; 

• Өнеркәсіптік үлгілердің  
халықаралық сыныптамасын бекіту 
туралы Локарн келісімі;

• Тауар таңбалары жөніндегі 
заңдар туралы шарт (TLT);

• Тауар таңбаларын  
халықаралық тіркеу туралы Мадрид 
келісімі; 

• Закон Республики Казахстан 
от 27 октября 2015 года № 365-V 
«О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан в 
связи с вступлением во Всемирную 
торговую организацию»;

• Кодекс Республики Ка-
захстан от 29 октября 2015 года 
№ 375-V «Предпринимательский 
кодекс Республики Казахстан».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, 
РАТИФИЦИРОВАННЫЕ 
РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

• Конвенция, учреждающая 
Всемирную Организацию Интел-
лектуальной Собственности;

• Парижская конвенция по 
охране промышленной собствен-
ности;

• Договор о патентной коопе-
рации (PCT);

• Будапештский договор о 
международном признании депо-
нирования микроорганизмов для 
целей патентной процедуры;

• Евразийская патентная кон-
венция;

• Ниццкое Соглашение о 
Международной классификации 
товаров и услуг для регистрации 
знаков; 

• Концепция формирования 
национальных баз данных и орга-
низации межгосударственного об-
мена информацией по предупре-
ждению и пресечению правонару-
шений в области интеллектуальной 
собственности;

• Страсбургское соглашение о 
международной патентной класси-
фикации; 

• Локарнское соглашение 
об учреждении Международной 
классификации промышленных 
образцов;

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

• Мадридское соглашение о 
международной регистрации то-
варных знаков; 

• Протокол к Мадридскому 
соглашению о международной ре-
гистрации знаков;

No. 365-V "On Amendments and 
Additions to Certain Legislative 
Acts of the Republic of Kazakhstan 
in Connection with Accession to 
the World Trade Organization";

• Code of the Republic of 
Kazakhstan of October 29, 2015 
No. 375-V "Entrepreneurship Code 
of the Republic of Kazakhstan".

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);

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

• Eurasian Patent 
Convention;

• Nice Agreement on 
the International Classifi cation 
of Goods and Services for the 
Registration of Marks;

• The concept of the 
formation of national databases 
and the organization of interstate 
exchange of information on the 
prevention and suppression of 
offenses in the fi eld of intellectual 
property;

• Strasbourg Agreement on 
International Patent Classifi cation;

• Locarno Agreement on the 
Establishment of the International 
Classifi cation of Industrial Designs;

• Trademark Law Treaty 
(TLT);

• Madrid Agreement on 
the International Registration of 
Trademarks; 

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

• Patent Law Treaty (PLT);
• Agreement on the 

release of a joint regional patent 
information CD-ROM;
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• Тауар таңбаларын  
халықаралық тіркеу туралы Ма-
дрид келісіміне Хаттама;

• Патент құқығы туралы шарт 
(PLT);

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

• Тауар таңбалары бойынша 
заңдары туралы Сингапур шарт;

• Зияткерлік меншік 
құқықтарының сауда аспектілері 
жөніндегі келісім (ТРИПС келісімі);

• Бірыңғай экономикалық 
кеңістік құру туралы келісім;

• Биологиялық әралуандық 
туралы конвенцияға Генетикалық 
ресурстарға қол жеткізуді және 
оларды қолданудан алынған 
пайданы әділетті және тепе-тең 
негізде бірлесіп пайдалануды рет-
теу жөніндегі Нагоя хаттамасы;

• Қазақстан Республика-
сы Үкіметі мен Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымы 
арасындағы ынтымақтастық 
бағдарламасы;

• Қазақстан Республикасы 
мен Еуропалық қоғамдастықтар 
мен оларға мүше-мемлекеттер 
арасындағы 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 Респу-
бликасы, Польша Республикасы, 
Словения  Республикасы және 
Словакияның Еуропалық Одаққа 
енуін ескере отырып, Еуропалық 
қоғамдастықтар және оларға 
мүше- мемлекеттер арасында  
серіктестік және ынтымақтастық 
туралы келісімге Хаттама;

• Өнеркәсіптік меншікті 
қорғау бойынша шаралар 
және өнеркәсіптік меншікті 
қорғау мәселелері  бойынша 
Мемлекетаралық кеңес құру ту-
ралы келісім;

• Қазақстан Республика-
сы Үкіметі  мен Әзербайжан Ре-
спубликасы Үкіметі арасындағы  
өнеркәсіптік меншікті қорғау 

• Договор о патентном праве 
(PLT);

• Соглашение о выпуске со-
вместного регионального патентно-
информационного диска CD-ROM;

• Сингапурский договор о за-
конах по товарным знакам;

• Соглашение по торговым 
аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности (Соглашение 
ТРИПС);

• Соглашение о формирова-
нии Единого экономического про-
странства;

• Нагойский протокол регу-
лирования доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использо-
вания на справедливой и равной 
основе выгод от их применения к 
Конвенции о биологическом разно-
образии;

• Программа сотрудничества 
между Правительством Республики 
Казахстан и Всемирной Организа-
цией Интеллектуальной Собствен-
ности;

• Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве между Республи-
кой Казахстан, Европейскими со-
обществами и их государствами-
членами;   

• Протокол к Соглашению о 
партнерстве и сотрудничестве, уста-
навливающему партнерство между 
Республикой Казахстан, с одной сто-
роны, и Европейскими сообщества-
ми и их государствами-членами, с 
другой стороны, принимая во вни-
мание вступление Чешской Респу-
блики, Эстонской Республики, Ре-
спублики Кипр, Латвийской Респу-
блики, Литовской Республики, Вен-
герской Республики, Республики 
Мальта, Республики Польша, Респу-
блики Словения и Словацкой Ре-
спублики в Европейский союз;

• Соглашение о мерах по охра-
не промышленной собственности и 
создании Межгосударственного Со-
вета по вопросам охраны промыш-
ленной собственности;

• Cоглашение между Прави-
тельством Республики Казахстан и 
Правительством Азербайджанской 
Республики о сотрудничестве в об-
ласти охраны промышленной соб-
ственности; 

• Singapore Treaty on the Law 
of Trademarks;

• Agreement on Trade-related 
Aspects of Intellectual Property 
Rights (TRIPS Agreement);

• Agreement on the formation 
of the Common Economic Space;

• Nagoya Protocol on Access 
to Genetic Resources and the Fair 
and Equitable Sharing of Benefi ts 
Arising from their Utilization to the 
Convention on Biological Diversity;

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

• Agreement on partnership 
and cooperation between the 
Republic of Kazakhstan, the 
European Communities and their 
member states;   

• Protocol to the Partnership 
and Cooperation Agreement 
establishing a 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 Poland, the Republic 
of Slovenia and the Slovak Republic 
to the European Union;

• Agreement on measures for 
the protection of industrial property 
and the establishment of the 
Interstate Council 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 fi eld of industrial 
property protection; 

• Agreement between the 
Government of the Republic of 
Kazakhstan and the Government of 
Georgia on cooperation in the fi eld 
of industrial property protection;

• Agreement between 
the Government of the Russian 
Federation and the Government 
of the Republic of Kazakhstan on 
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саласындағы ынтымақтастық тура-
лы келісім; 

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

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

• Қазақстан Республикасы 
Үкіметі мен Өзбекстан Республика-
сы Үкіметі арасындағы зияткерлік 
меншікті қорғау саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісім;

• 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; 

• Қазақстан Республика-
сы Үкіметі  мен Әзербайжан Ре-
спубликасы Үкіметі арасындағы  
өнеркәсіптік меншікті қорғау 
саласындағы ынтымақтастық тура-
лы келісімге өзгерістер енгізу тура-
лы хаттама; 

• Қазақстан Республика-
сы Үкіметі мен Өзбекстан Ре-
спубликасы Үкіметі арасындағы 
өнеркәсіптік меншікті қорғау 
саласындағы ынтымақтастық тура-
лы келісімге өзгерістер енгізу тура-
лы хаттама;

• Шетелдік ресми құжаттарды 
заңдастыруды талап етудің күшін 
жоятын Гаага конвенция;

• Әзербайжан Республикасы, 
Армения Республикасы, Беларусь 
Республикасы, Грузия, Қазақстан 
Республикасы, Қырғыз Республи-
касы, Молдова Республикасы, Ре-
сей Федерациясы, Тәжікстан Ре-
спубликасы, Өзбекстан Респу-
бликасы мен Украина мемлекет-
тер басшыларымен қол қойылған 
еркін сауда аймағын құру туралы 
келісімі;

• Қазақстан Республикасы, 
Беларусь Республикасы мен Ре-
сей Федерациясы арасындағы 
өнеркәсіптік меншікті қорғау 

• Cоглашение между Прави-
тельством Республики Казахстан и 
Правительством Грузии о сотруд-
ничестве в области охраны про-
мышленной собственности; 

• Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации 
и Правительством Республики Ка-
захстан о сотрудничестве в области 
охраны промышленной собствен-
ности; 

• Соглашение между Прави-
тельством Республики Казахстан и 
Правительством Республики Узбе-
кистан о сотрудничестве в области 
охраны промышленной собствен-
ности;

• Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации 
и Правительством Республики Ка-
захстан о взаимной охране прав на 
результаты интеллектуальной де-
ятельности, используемые и по-
лученные в ходе двустороннего 
военно-технического сотрудниче-
ства; 

• Протокол о внесении изме-
нений в Соглашение между Прави-
тельством Республики Казахстан и 
Правительством Азербайджанской 
Республики о сотрудничестве в об-
ласти охраны промышленной соб-
ственности; 

• Протокол о внесении изме-
нений в Соглашение между Прави-
тельством Республики Казахстан и 
Правительством Республики Узбе-
кистан о сотрудничестве в области 
охраны промышленной собствен-
ности;

• Гаагская конвенция, отме-
няющая требование легализации 
иностранных официальных доку-
ментов;

• Соглашение о создании 
зоны свободной торговли, подпи-
санное главами государств Азер-
байджанской Республики, Респу-
блики Армения, Республики Бела-
русь, Грузия, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республи-
ки Молдова, Российской Федера-
ции, Республики Таджикистан, Ре-
спублики Узбекистан и Украины;

• Соглашение о единых прин-
ципах регулирования в сфере 
охраны и защиты прав интеллек-
туальной собственности между Ре-

cooperation in the fi eld of industrial 
property protection; 

• Agreement between the 
Government of the Republic of 
Kazakhstan and the Government 
of the Republic of Uzbekistan on 
cooperation in the fi eld of industrial 
property protection;

• Agreement between 
the Government of the Russian 
Federation and the Government 
of the Republic of Kazakhstan on 
mutual protection of rights to 
the results of intellectual activity, 
used and received during bilateral 
military-technical cooperation; 

• Protocol on Amendments 
to the 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 Protection; 

• Protocol on Amendments 
to the Agreement between the 
Government of the Republic of 
Kazakhstan and the Government 
of the Republic of Uzbekistan 
on Cooperation in the Field of 
Industrial Property Protection;

• Hague Convention, 
abolishing the requirement for 
the legalization of foreign offi cial 
documents;

• Agreement on the 
establishment of a free trade zone, 
signed by the heads of the states 
of the Republic of Azerbaijan, the 
Republic of Armenia, the Republic 
of Belarus, the Republic of Georgia, 
the Republic of Kazakhstan, the 
Kyrgyz Republic, the Republic of 
Moldova, the Russian Federation, 
the Republic of Tajikistan, the 
Republic of Uzbekistan and Ukraine;

• Agreement on common 
principles of regulation in the fi eld 
of protection and protection of 
intellectual property rights between 
the Republic of Kazakhstan, the 
Republic of Belarus and the Russian 
Federation;

• Agreement on measures 
to prevent and combat the use of 
false trademarks and geographical 
indications (Azerbaijan, Armenia, 
Belarus, Georgia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, 
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спубликой Казахстан, Республикой 
Беларусь и Российской Федераци-
ей;

• Соглашение о мерах по 
предупреждению и пресечению 
использования ложных товарных 
знаков и географических указаний;

• Соглашение о взаимном 
обеспечении сохранности межго-
сударственных секретов в области 
правовой охраны изобретений; 

• Соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве 
между Швейцарией и Казахстаном;

• Соглашение между Прави-
тельством Государства Израиль и 
Правительством Республики Казах-
стан о взаимном поощрении и за-
щите инвестиций;

• Договор между Соединен-
ными Штатами Америки и Респу-
бликой Казахстан о поощрении и 
взаимной защите инвестиций;

• Соглашение о торговых от-
ношениях между Соединенными 
Штатами Америки и Республикой 
Казахстан;

• Соглашение о расширен-
ном партнерстве и сотрудниче-
стве между Республикой Казахстан, 
с одной стороны, и Европейским 
Союзом и его государствами-
членами, с другой стороны; 

• Договор о координации 
действий по защите прав на объек-
ты интеллектуальной собственно-
сти; 

• Соглашение о взаимной 
охране прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, полу-
ченные и используемые в ходе 
военно-экономического сотрудни-
чества в рамках Организации До-
говора о коллективной безопасно-
сти.

саласындағы бірыңғай реттеу 
қағидаттары туралы келісім;

• Жалған тауар белгілерін 
және географиялық көрсеткіштерді 
пайдаланудың алдын алу мен жо-
лын кесу жөніндегі шаралар туралы 
келісім;

• Өнертабыстарды құқықтық 
қорғау саласында мемлекетаралық 
құпиялардың сақталуын өзара 
қамтамасыз ету туралы келісім; 

• Швейцария мен Қазақстан 
арасындағы сауда-экономикалық 
ынтымақтастық туралы келісім;

• Израиль Мемлекеті Үкіметі 
мен Қазақстан Республикасы Үкіметі  
арасындағы жасасқан инвестиция-
ларды көтермелеу және қорғау ту-
ралы келісім;

• Америка Құрама Штатта-
ры мен Қазақстан Республикасы 
арасындағы жасасқан инвестиция-
ларды көтермелеу және қорғау ту-
ралы шарт;

• Америка Құрама Штатта-
ры мен Қазақстан Республикасы 
арасындағы сауда қатынастар тура-
лы келісім;

• Бір жағынан, Қазақстан Ре-
спубликасы мен екінші жағынан, 
Еуропалық Одақтың және оған 
мүше мемлекеттердің арасындағы 
кеңейтілген әріптестік пен 
ынтымақтастық туралы келісім; 

• Зияткерлік меншік 
объектілеріне құқықтарды қорғау 
жөніндегі іс-қимылды үйлестіру ту-
ралы шарт; 

• Ұжымдық қауіпсіздік туралы 
шарт ұйымы шеңберінде әскери-
экономикалық ынтымақтастық ба-
рысында алынған және пайда-
ланылатын зияткерлік қызмет 
нәтижелеріне құқықтарды өзара 
қорғау туралы келісім.

Ukraine, Republic of Moldova, 
Russian Federation);

• Agreement on mutual 
security of interstate secrets in 
the fi eld of legal protection of 
inventions (Azerbaijan, Armenia, 
Belarus, Georgia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, 
Ukraine, Republic of Moldova, 
Russian Federation); 

• Agreement on trade and 
economic cooperation between 
Switzerland and Kazakhstan;

• Agreement between 
the Government of the State of 
Israel and the Government of the 
Republic of Kazakhstan on mutual 
encouragement and protection of 
investments;

• Agreement between the 
United States of America and the 
Republic of Kazakhstan on the 
promotion and mutual protection 
of investments;

• Agreement on trade 
relations between the United 
States of America and the 
Republic of Kazakhstan;

• Agreement on enhanced 
partnership and cooperation 
between the Republic of 
Kazakhstan, on the one hand, 
and the European Union and 
its member states, on the other 
hand;

• Agreement on the 
coordination of actions to protect 
the rights to intellectual property; 

• Agreement on mutual 
protection of rights to the results 
of intellectual activity, received 
and used in the course of military-
economic cooperation within 
the framework of the Collective 
Security Treaty Organization.
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2016 жылы Қазақстан Ре-
спубликасы Әділет министрлігі 
«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
зияткерлік меншік саласындағы 
заңнаманы жетілдіру жөніндегі 
мәселелер бойынша өзгерiстер 
мен толықтырулар енгiзу ту-
ралы» Қазақстан Республика-
сы Заңының жобасын (бұдан 
әрі - Жоба) әзірледі. Жоба ҚР 
Президенті жанындағы Инве-
сторлар кеңесінің 2014 жылғы 
12 маусымдағы Экономикалық 
ынтымақтастық ұйымының стан-
дарттарына жүйелі түрде көшу 
және зияткерлік меншікті дамы-
ту жөніндегі 27-ші пленарлық 
отырысының қорытындылары 
бойынша Мемлекет басшысының 
тапсырмасын орындау үшін, 
сондай-ақ 2015 жылғы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2015 
жылғы 31 желтоқсандағы №1153 
қаулысымен  бекітілген Заң жо-
балау жұмыстары жоспарының 
7-тармағы негізінде әзірленді. 

Құқық қолдану практика-
сын ескере отырып, құқықтық 
олқылықтарды жою; әкімшілік 
кедергілер жасайтын, әсіресе та-
уар таңбалары және өнеркәсіптік 
меншік объектілерін пайдала-
ну шарттарын (лицензиялық шарт, 
құқықты беру шарты, франчай-
зинг шарты) тіркеу тәртібі бойын-
ша нормаларды алып тастау; ЭЫДҰ 
елдерінің (соның ішінде АҚШ, Жа-
пония, Германия, Франция және 
Швейцария) тәжірибесін еске-
ре отырып, тіркеудің бір деңгейлі 
жүйесіне көшу және шарттар-
ды тіркеу тәртібін жеңілдету; 

ӨНЕРКӘСІПТІК МЕНШІК САЛАСЫНДАҒЫ 
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗАНЫ ЖЕТІЛДІРУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ 
БАЗЫ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

DEVELOPING OF REGULATION BASE IN THE FIELD OF 
INDUSTRIAL PROPERTY

В 2016 году Министерством 
юстиции Республики Казахстан 
разработан проект Закона Респу-
блики Казахстан «О внесении из-
менений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам со-
вершенствования законодатель-
ства в сфере интеллектуальной 
собственности» (далее – Проект). 
Проект разработан во исполнение 
поручения Главы государства по 
итогам 27-го пленарного заседа-
ния Совета иностранных инвесто-
ров при Президенте РК от 12 июня 
2014 года по системному переходу 
на стандарты Организации эконо-
мического сотрудничества и раз-
вития  в сфере защиты интеллек-
туальной собственности, а также 
на основании пункта 7 Плана зако-
нопроектных работ Правительства 
Республики Казахстан, утвержден-
ного постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 31 
декабря 2015 года № 1153. 

Целью принятия Законопроек-
та является устранение правовых 
пробелов с учетом правоприме-
нительной практики; исключение 
норм, создающих административ-
ные барьеры, особенно по товар-
ным знакам и порядку регистра-
ции договоров на использова-
ние объектов промышленной соб-
ственности (лицензионного дого-
вора, договора уступки, догово-
ра франчайзинга); переход на од-
ноуровневую систему регистра-
ции и упрощение порядка реги-
страции договоров с учетом опы-
та стран ОЭСР (в т.ч. США, Японии, 
Германии, Франции и Швейцарии); 

The Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan developed 
a draft law of the Republic of 
Kazakhstan "On amendments and 
additions to some legislative acts 
of the Republic of Kazakhstan on 
improvement the legislation in 
the fi eld of intellectual property" 
(hereinafter – draft law) in 2016. 
The draft law was developed in 
response to the instruction of the 
Head of State following the results 
of the 27th plenary meeting of the 
Foreign Investors' Council under 
the President of the Republic of 
Kazakhstan dated June 12, 2014 
on the system transition to the 
standards of the Organization 
for Economic Cooperation and 
Development in the fi eld of 
intellectual property protection, 
and also on the basis of point 7 of 
the Plan of legislative works of the 
Government of the Republic of 
Kazakhstan, approved by the Decree 
of the Government of the Republic 
of Kazakhstan dated December 
31, 2015 No. 1153. The purpose 
of the adoption of the draft law is 
to remove legal gaps, taking into 
account law enforcement practice; 
exclusion of norms that create 
administrative barriers, especially on 
trademarks and the procedure for 
registration of contracts for the use 
of industrial property objects (license 
agreement, contract of assignment, 
franchising agreement); Transition 
to a single-level registration system 
and simplifi cation of the procedure 
for registration of contracts taking 
into account the experience of OECD 
countries (including the United 
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құқықтық нормаларды Патенттік 
құқық туралы шартқа (2011 
жылғы 2 мамырдағы ҚР Заңымен 
ратификацияланған) және Та-
уар таңбалары туралы заңдар 
жөніндегі заңдар туралы Сингапур  
шартына (2012 жылғы 8 сәуірдегі 
ҚР Заңымен ратификацияланған) 
сәйкестендіру Заң жобасын 
әзірлеудің мақсаты болып табыла-
ды. 

Жобаның негізгі новеллалары: 
• Зияткерлік меншік 

объектілерін тіркеудің бір деңгейлі 
жүйесін құру (тіркеуді сарапта-
ма жасау ұйымы оң сараптама 
нәтижесі бойынша тікелей жүзеге 
асырады);

• Дауларды сотқа дейін 
реттеу мүмкіндігін кеңейту 
(Апелляциялық кеңеске 
фирмалық атаулар мен тау-
ар таңбаларының ұқсастығы, 
сондай-ақ тауар таңбаларын 
агенттің, дистрибьютердің атына 
тіркеу жөніндегі дауларды қарауға 
өкілеттік беру);

• Тауар таңбасын 
заңсыз пайдаланған үшін 
құқық иеленушілердің өтемақы 
алу құқығын қамтамасыз ету 
(авторлық құқық   саласындағы 
бұзушылықтар үшін өтемақыға 
ұқсас 500 АЕКтен 10000 АЕК дейін);  

• Тауар таңбаларына 
өтінімдерді сараптама жасау 
ұйымына келген сәттен бастап 
жариялау (мүдделі тұлғалардың 
сараптамадағы өтінім туралы 
хабардарлығын және тіркеуге та-
лап қою мүмкіндігін қамтамасыз 
ету арқылы даулардың санын 
қысқарту);

• Шарттарды тіркеу тәртібін 
жеңілдету (сараптама жасау 
ұйымына шарттың түпнұсқасын 
ұсыну қажеттігі алып тасталады). 

приведение правовых норм в со-
ответствие с Договором о патент-
ном праве (ратифицирован Зако-
ном РК от 2 мая 2011 года ) и Син-
гапурским договором о законах по 
товарным знакам (ратифицирован 
Законом РК от 8 апреля 2012 года).

Основными новеллами Проек-
та является: 

• Создание одноуровневой 
системы регистрации объектов 
интеллектуальной собственности 
(регистрация по результатам по-
ложительной экспертизы осущест-
вляется непосредственно эксперт-
ной организацией);

• Расширение возможности 
досудебного урегулирования спо-
ров (наделение Апелляционного 
совета полномочиями на рассмо-
трение споров по сходству фир-
менных наименований и товарных 
знаков, а также по регистрации то-
варных знаков на имя агента, дис-
трибьютора);

• Обеспечение прав пра-
вообладателей на получение ком-
пенсации за незаконное исполь-
зование товарного знака (от 500 
МРП до 10 000 МРП по аналогии 
с компенсацией за нарушения в 
сфере авторского права);

• Опубликование заявок на 
товарные знаки с момента их по-
ступления в экспертную организа-
цию (сокращение споров за счет 
обеспечения осведомленности 
любых заинтересованных лиц о 
находящейся на экспертизе заявке 
и возможности предъявить пре-
тензии к регистрации);

• Упрощение порядка реги-
страции договоров (исключается 
необходимость представления в 
экспертную организацию подлин-
ника договора).

States, Japan, Germany, France and 
Switzerland); Bringing legal norms 
into compliance with the Patent 
Law Treaty (ratifi ed by the Law of 
the Republic of Kazakhstan on May 
2, 2011) and the Singapore Treaty 
on the Laws of Trademarks (ratifi ed 
by the Law of the Republic of 
Kazakhstan on April 8, 2012).

General amendments of the draft 
law are:

• establishment of a single-
level system for registration of 
intellectual property objects by 
delegating authorities on registration 
of intellectual property rights to the 
expert organization (RSE “National 
Institute of Intellectual Property”) 
which allow applicants register rights 
directly in the expert organization;

• extending the possibility 
of pre-trial review concerning 
registrations vests Appeal Board 
with authority to consider 
disputes on confusing similarity of 
commercial names and trademarks, 
and registration of trademarks in the 
name of distributor;

• ensuring rights of 
trademark owners to receive 
compensation from 500 MCI to 10 
000 MCI for illegal use of trademark 
by analogy with damages for 
infringement of copyrights;

• publication of trademarks 
applications from the moment 
of their receipt to the expert 
organization is going to reduce 
number of disputes due to provision 
of early awareness of any parties in 
interest;

• simplifi cation of contract 
registration procedures avoids the 
necessity for presenting to the 
expert organization original copy of 
a contract.
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«Оқушылардың креативті ойлауын 
дамыту» тақырыбына «Үміт жобасы 
– 2016» оқу семинары 

2016 жылғы 25 сәуірде Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігі 
мен «Ұлттық зияткерлік меншік 
институты» РМК Дүниежүзілік 
өнертапқыш-әйелдер және 
кәсіпкер ассоциациясымен және 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық 
Ұлттық университетімен бірлесіп 
«Оқушылардың креативті ойлауын 
дамыту» тақырыбына «Үміт жобасы 
- 2016» оқу семинарын өткізді.

Семинар 26 сәуір - Халықаралық 
зияткерлік меншік күніне арналған іс-
шаралар аясында ұйымдастырылып 
отыр. Семинардың мақсаты 
– мектеп оқушылары арасын-
да креативті ойлауын дамыту, Ко-
рея Республикасының мектептер-
де өнертапқыштықты оқыту жөнінде 
тәжірибесімен таныстыру. Семинар 
қатысушылары: мектеп мұғалімдері, 
педагогикалық факультеттерінің 
студенттері, мүдделі тұлғалар.

Семинарда құттықтау сөзімен 
Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің орынбасары Эльвира 
Әбілхасымқызы Әзімова, Еуразиялық 
патенттік ұйымының президенті 
Сәуле Январбековна Тлевлесо-
ва, Дүниежүзілік өнертапқыш 
кәсіпкер әйелдер ассоциациясының 
президенті Хан Ми Енг ханым, Л.Н. 
Гумилев атындағы Еуразиялық 
Ұлттық университетінің басшылығы 
сөз сөйледі.

Хо Кин Чанг мырза, Posung 
(Корея Республикасы) Жоғары 
мектебінің жаратылыстану 
ғылымдарының оқытушысы, семи-
нарда «Кореядағы өнертапқыштық 
білім беру» дәрісімен сөз сөйледі.

2016 ЖЫЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 2016 ГОДУ

INTERNATIONAL COOPERATION IN 2016

Обучающий семинар «Проект 
надежды-2016» на тему «Развитие 
креативного мышления среди 
школьников»

25 апреля 2016 года состоял-
ся обучающий семинар «Проект 
надежды-2016» на тему «Разви-
тие креативного мышления среди 
школьников», организованный Ми-
нистерством юстиции РК и РГП «На-
циональный институт интеллекту-
альной собственности» совместно с 
Всемирной Ассоциацией женщин-
изобретателей и предпринимате-
лей и Евразийским национальным 
университетом им. Л.Н. Гумилева.

Семинар организован в рам-
ках мероприятий по празднованию 
26 апреля - Международного дня 
интеллектуальной собственности. 
Цель семинара – развитие креатив-
ного мышления среди школьников, 
ознакомление с опытом Республи-
ки Корея по преподаванию изобре-
тательству в школах. Участники се-
минара: учителя школ, студенты пе-
дагогических факультетов, заинте-
ресованные лица.

В семинаре с приветственным 
словом выступили Заместитель Ми-
нистра юстиции РК Азимова Эльви-
ра Абилхасимовна, Президент Ев-
разийской патентной организации 
Тлевлесова Сауле Январбековна, 
Президент Всемирной Ассоциации 
женщин - изобретателей и пред-
принимателей г-жа Хан Ми Ёнг и  
руководство Евразийского нацио-
нального университета им. Л.Н. Гу-
милева, Преподаватель естествен-
ных наук Высшей школы Posung Ре-
спублики Корея г-н Хо Кин Чанг вы-
ступил с лекциями на тему «Изо-
бретательское образование в Ко-
рее».

“HOPE Project-2016” Workshop 
on “Development of the creative 
thinking among schoolchildren”

The Ministry of Justice of 
the Republic of Kazakhstan, 
National Institute of Intellectual 
property in cooperation with 
the World women inventors 
and entrepreneurs Association 
and L.N. Gumilyov Eurasian 
National University held “HOPE 
Project-2016” Workshop on 
“Development of the creative 
thinking among schoolchildren” 
on 25 April 2016.

The seminar was organized 
as part of the celebration of the 
International Day of Intellectual 
Property on April 26. The aim of 
the seminar is the development 
of creative thinking among 
schoolchildren, acquaintance with 
the experience of the Republic 
of Korea in teaching inventions 
in schools. Participants of the 
seminar: teachers of schools, 
students of pedagogical faculties, 
interested persons.

The seminar was welcomed 
by Elvira Abilkhasimovna 
Azimova, the Deputy Minister 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan, Saule Yanvarbekovna 
Tlevlessova, the President of the 
Eurasian Patent Organization, 
Han Mi Yong, the President of 
the World Association of Women 
- inventors and entrepreneurs, 
and management of the Eurasian 
National University named after 
L.N. Gumilyov; Ho Keun Chung, 
a science teacher of Posung High 
school delivered the lecturers on 
“Inventive education in Korea”.
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«ҰЗМИ» РМК жəне Корея 
зияткерлік меншік ведомствосы 
арасында «ҰЗМИ» РМК 
автоматтандырылған ақпараттық 
жүйені жетілдіру жəне дамыту 
жөнінде өзара түсіністік 
пен ынтымақтастық туралы 
Меморандумға қол қою 

2016 жылғы 16 мамырда Аста-
на қаласында «ҰЗМИ» РМК және 
Корея зияткерлік меншік ведом-
ствосы арасында «ҰЗМИ» РМК 
автоматтандырылған ақпараттық 
жүйені жетілдіру және дамы-
ту жөнінде өзара түсіністік 
пен ынтымақтастық туралы 
Меморандумға қол қойылды. 
Корея тарапынан ҰЗМИ ААЖ 
зерделенді және оны жетілдіру 
жөнінде ұсыныстар әзірленді. Со-
нымен қатар, тараптар тіркелген 
зияткерлік меншік құқықтары ту-
ралы ақпарат алмасу саласын-
да ынтымақтастықты дамытуға 
уағдаласты. 

ДЗМҰ-ның географиялық 
көрсеткіштер мен тауар 
шыққан жерлердің негізінде 
айыру белгілерін қорғау 
құралдары мəселелері бойынша 
субрегионалдық семинар

2016 жылғы 8 желтоқсанда 
Астана қаласында Географиялық 
көрсеткіштер мен тауар 
шыққан жерлердің негізінде 
айыру белгілерін қорғау 
құралдары мәселелері бойынша 
субрегионалдық семинар өтті.

Семинарды ұйымдастырушылар 
– Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымы (ДЗМҰ), Қазақстан Респу-
бликасы Әділет министрлігі және 
Ұлттық зияткерлік меншік инсти-
туты.Семинардың басты мақсаты: 
географиялық көрсеткіштерді 
қорғау жөнінде практикалық 
мәселелерді талқылау, олардың 
зияткерлік меншік объектілерінен 
айырмашылығы, құқықтық және 
экономикалық қорғау дәлелдері, 
сондай-ақ ДЗМҰ өкілдерімен, 
шетел компаниялармен және 
осы саладағы басқа да мүдделі 
тұлғалармен алдыңғы қатарлы 

Подписание Меморандума между РГП 
«НИИС» и Корейским ведомством 
интеллектуальной собственности о 
взаимопонимании и сотрудничестве 
по совершенствованию и 
развитию автоматизированной 
информационной системы РГП 
«НИИС»

16 мая 2016 года в г. Астана со-
стоялось подписание Меморанду-
ма между РГП «НИИС» и Корейским 
ведомством интеллектуальной соб-
ственности (КИПО) о взаимопони-
мании и сотрудничестве по совер-
шенствованию и развитию автома-
тизированной информационной си-
стемы РГП «НИИС». В течение года 
состоялась серия двусторонних ви-
зитов ведомств представителями 
КИПО и РГП «НИИС». Корейской 
стороной была изучена база АИС 
НИИС, и выработаны рекоменда-
ции для ее совершенствования. Так-
же стороны договорились развивать 
сотрудничество в области обмена 
информацией о зарегистрирован-
ных правах интеллектуальной соб-
ственности.

Субрегиональный семинар ВОИС 
по вопросам географических 
указаний и других средств защиты 
отличительных знаков на основе 
происхождения

8 декабря 2016 года в г. Аста-
на состоялся субрегиональный се-
минар по вопросам географических 
указаний и других средств защи-
ты отличительных знаков на основе 
происхождения.

Организаторами семинара вы-
ступили Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Министерство юстиции Ре-
спублики Казахстан и РГП «НИИС».

Целью семинара по географи-
ческим указаниям являлось обсуж-
дение практических вопросов по 
охране географических указаний, 
их отличие от других объектов ин-
теллектуальной собственности, пра-
вовым и экономическим обоснова-
ниям для их защиты, а также по об-
мену передовым опытом с предста-
вителями ВОИС, зарубежными ве-

Signing a Memorandum 
between "NIIP" RSE and the 
Korean Intellectual Property 
Office on mutual understanding 
and cooperation to improve 
and develop the automated 
information system of "NIIP" RSE

Memorandum was signed 
between "NIIP" RSE and the 
Korean Intellectual Property Offi ce 
(KIPO) on mutual understanding 
and cooperation to improve 
and develop the automated 
information system of "NIIP" 
RSE on May 16, 2016 in Astana. 
During the year, a series of 
bilateral visits of Offi ces were 
made by representatives of KIPO 
and "NIIP" RSE. The Korean side 
studied the AIS NIIP database and 
developed recommendations for 
its improvement. Also, the parties 
agreed to develop cooperation in 
the fi eld of information exchange 
on registered intellectual property 
rights.

WIPO Sub-Regional Seminar on 
Geographical Indications and Other 
Means of Protection of Distinctive 
Signs based on Origin

The Sub-Regional Seminar 
on Geographical Indications and 
Other Means of Protection of 
Distinctive Signs based on Origin 
was held in Astana on December 
8, 2016.

The seminar was organized 
by the World Intellectual Property 
Organization (WIPO), Ministry 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan and the National 
Institute of Intellectual Property.

The aim of the seminars was 
to discuss practical issues on 
the protection of geographical 
indications, its differences from 
other intellectual property 
objects, legal and economic 
substantiations for their 
protection, as well as sharing of 
best practices with representatives 
of WIPO, foreign intellectual 
property offi ces, foreign 
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тәжірибемен алмасу болып табы-
лады.

Субрегионалдық семинардың 
жұмысына Түркменістан, Тәжікстан, 
Молдавия, Қырғызстан, Гру-
зия және Әзірбайжан патенттік 
ведомстволарының өкілдері, 
сондай-ақ патенттік сенім 
білдірілген өкілдер, мүдделі 
мемлекеттік органдар өкілдері, 
ғылыми ұйымдар, жоғары оқу 
орындарының, Қазақстанның 
кәсіпкерлік өкілдері қатысты. 

Семинарға қатысушылар ал-
дында келесі спикерлер сөз 
сойледі: Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымының өтпелі эко-
номика және дамыған ел-
дер департаментінің Кавказ, 
Орталық Азия және Шығыс Еуро-
па елдері секциясы басшысының 
міндетін атқарушы Илья Гриб-
ков мырза, ДЗМҰ географиялық 
көрсеткіштер және үлгілер 
бойынша заңнама бөлімінің 
заңгері Виолета Гхету ханым 
(«Географиялық көрсеткіштерді 
жүргізу: концепциясы, терми-
нологиясы және оларды қорғау 
дәлелдері», «Халықаралық тіркеу 
жүйесі»), «King&Spalding» компа-
ния әріптесі (Швейцария) Дани-
эл С. Кросби мырза (Географиялық 
көрсеткіштерді қорғау тәртібі», 
«Басқа мемлекеттерде тиімді 
қорғауды алу: мүмкіндіктер мен 
сын тегеуріндері»), Asiago PDO 
Cheese Consortium» компания ди-
ректоры (Италия) Флавио Инночен-
зи («Географиялық көрсеткіштер: 
географиялық шығу сыртқы 
құрылғыны қосу арқылы бағаны 
жасау. Мысалдар», Географиялық 
көрсеткіштер және басқа зияткерлік 
меншік құралдары: өнімнің 
сәйкестілігін күшейту жолындағы 
бірлескен күш салу»), АҚШ Тауар 
таңбасы және патенттер жөніндегі 
ведомствосы зияткерлік меншікті 
қорғау және саяси сұрақтары бой-
ынша басқармасының сенімді 
кеңесшісі Нэнси Омэлко ханым 
(«Халықаралық тіркеу жүйесі»), 
Мюнхен қ. (Германия) жер сотының 
судьясы Оливер Шен мырза және 
Мюнхен қ. (Германия) жер сотының 
тағылымгері Даниель Кенджи Кане-
ко мырза («Неміс құқықтануындағы 

домствами интеллектуальной соб-
ственности, иностранными компа-
ниями и другими заинтересован-
ными лицами в этих областях.

В работе субрегионального се-
минара приняли участие предста-
вители патентных ведомств Азер-
байджана, Грузии, Кыргызстана, 
Молдовы, Таджикистана, Туркме-
нистана, а также патентные пове-
ренные, представители заинтере-
сованных государственных орга-
нов, научных организаций, ВУЗов, 
представители предприниматель-
ства Казахстана.

Перед участниками семина-
ра выступили следующие спи-
керы: и.о. руководителя Секции 
стран Кавказа, Центральной Азии 
и  Восточной Европы Департамен-
та стран с переходной и развитой 
экономикой ВОИС г-н Илья Гриб-
ков, юрист секции законодатель-
ства по образцам и географиче-
ским указаниям ВОИС г-жа Вио-
лета Гхету («Введение в географи-
ческие указания: концепция, тер-
минология и обоснования для их 
защиты», «Системы международ-
ной регистрации»), партнер компа-
нии «King&Spalding» (Швейцария) 
г-н Дэниэл С. Кросби («Режимы 
охраны географических указаний», 
«Получение эффективной защи-
ты в других странах: вызовы и воз-
можности»), директор компании 
«Asiago PDO Cheese Consortium» 
(Италия) г-н Флавио Инночензи 
(«Географические указания: созда-
ние стоимости через подключение 
внешних устройств с географиче-
ским происхождением. Примеры», 
«Географические указания и дру-
гие инструменты интеллектуальной 
собственности: совместные усилия 
на пути к усилению идентичности 
продукта»), поверенный советник 
Управления по вопросам политики 
и защиты интеллектуальной соб-
ственности Ведомства по патентам 
и товарным знакам США г-жа Нэн-
си Омэлко («Системы международ-
ной регистрации»), судья земель-
ного суда  г. Мюнхен (Германия) г-н 
Оливер Шён и стажер земельного 
суда г. Мюнхен (Германия) г-н Да-
ниель Кенджи Канеко («Исследова-
ние по географическим указаниям 

companies and other stakeholders 
in these areas.

Representatives from patent 
offi ces of Azerbaijan, Georgia, 
Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan 
and Turkmenistan participated in 
the sub-regional seminar; also, 
the seminar was attended by 
patent attorneys, representatives 
of interested government 
bodies, research organizations, 
universities and representatives of 
business of Kazakhstan.

Following speakers made 
presentations to the seminar 
participants: acting head of the 
Section for Caucasian, Central 
Asian and Eastern European 
Countries of the Department 
for Transition and Developed 
Countries of WIPO Mr. Ilya 
Gribkov, lawyer of Design and 
Geographical Indication Law 
Section of WIPO Ms. Violeta Ghetu 
(“Introduction to Geographical 
Indications:  Concept, Terminology 
and Rationale Behind their 
Protection”; “International 
Registration Systems”), Partner 
of King & Spalding (Switzerland) 
Mr. Daniel C. Crosby (“The Modes 
of Protection of Geographical 
Indications”; “Obtaining Effective 
Protection in Other Countries:  
Challenges and Opportunities”), 
Director of Asiago PDO Cheese 
Consortium (Italy) Mr. Flavio 
Innocenzi (“Geographical 
Indications: Creating Value 
through Connecting Products with 
Geographical Origin.  Examples”; 
“Geographical Indications and 
Other Intellectual Property 
Tools: Combined Efforts for a 
Stronger Product Identity”), 
Attorney-Advisor of Offi ce of 
Intellectual Property Policy and 
Enforcement of United States 
Patent and Trademark Offi ce Ms. 
Nancy Omelko (“International 
Registration Systems”), Judge 
at the District Court Munich I 
(Germany) Dr. Oliver Schön and 
Trainee at the District Court 
Munich I (Germany) Mr. Daniel 
Kenji Kaneko (“Case study on 
geographical indications in 
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географиялық көрсеткіштерді зерттеу: 
Баварлық сыра және «Черный лес» 
ветчинасы»).

 Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» РМК мен АҚШ 
Патент жəне тауар таңбалары 
жөніндегі ведомствосының 
арасында Өзара түсіністік жəне 
екі жақты ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қою

2016 жылғы 8 желтоқсанда 
Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» РМК мен АҚШ 
Патент және тауар таңбалары 
жөніндегі ведомствосының ара-
сында Өзара түсіністік және екі 
жақты ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойылды.

Меморандумның қол қою 
рәсіміне Қазақстан Республика-
сы Әділет министрлігі «Ұлттық 
зияткерлік меншік институты» РМК 
директоры С. Е. Бекенов және АҚШ 
Тауар таңбасы және патенттер 
жөніндегі ведомствосы зияткерлік 
меншікті қорғау және саяси сұрақтар 
бойынша басқармасының сенімді 
кеңесшісі Нэнси Омэлко қатысты.

Меморандум ынтым ақтасты ғы-
ның негізгі бағыттары:

-Зияткерлік меншіктің инно-
вацияларды алға жылжытудағы, 
экономикалық дамудағы рөлі, 
зияткерлік меншікті иелену, пайда-
лану, қорғау, сақтау тақырыбына 
бірлескен іс-шараларды 
ұйымдастыру, сондай-ақ зияткерлік 
меншік саласында білім беру және 
жұртшылықты ақпараттандыру жө н-
ін дегі іс-шараларды ұйымдастыру;

- Сарапшыларды оқыту және 
ақпаратпен алмасу; 

- ЗМ саласында қызмет көрсетуге 
қатысты озат тәжірибемен алмасу.

ТМД жəне Грузия мемлекеттерінде 
зияткерлік меншік сұрақтары 
жөніндегі Ресейдегі Франция Елшілігі 
Кеңесшісімен кездесу

2016 жылғы 9 желтоқсанда ҚР 
Әділет министрлігі «Ұлттық зияткерлік 
меншік құқығы» РМК басшылығы 

в немецкой юриспруденции: Ба-
варское пиво и ветчина «Черный 
лес»).

Подписание Меморандума 
о взаимопонимании по 
двустороннему сотрудничеству 
между РГП «НИИС» и Ведомством 
по патентам и товарным знакам 
США

8 декабря 2016 года между РГП 
«Национальный институт интел-
лектуальной собственности» Ми-
нистерства юстиции Республики 
Казахстан и Ведомством по патен-
там и товарным знакам США был 
подписан Меморандум о взаимо-
понимании по двустороннему со-
трудничеству.

В церемонии подписания Ме-
морандума приняли участие ди-
ректор РГП «НИИС С. Бекенов и 
поверенный советник Управления 
по вопросам политики и защиты 
интеллектуальной собственности 
Ведомства по патентам и товар-
ным знакам США Н. Омэлко.

Основными направлениями 
сотрудничества по Меморандуму 
являются:

- организация совместных ме-
роприятий на тему роли ИС в про-
движении инноваций/экономи-
ческого роста, приобретения, ис-
пользования, охраны и защиты 
ИС, а также образование в обла-
сти ИС/кампании по информиро-
ванию общественности;

- обучение экспертов, а также 
обмен передовым опытом;

- обмен информацией в обла-
сти ИС, не конфиденциальной ин-
формацией и передовым опытом. 

Встреча с Советником Посольства 
Франции в России по вопросам 
интеллектуальной собственности в 
странах СНГ и Грузии

9 декабря 2016 года состоялась 
встреча руководства РГП «НИИС» 
с  Советником Посольства Фран-
ции в России по вопросам интел-
лектуальной собственности в стра-
нах СНГ и Грузии г-жой Марион 
Гют, в рамках ее визита в г. Аста-

German jurisprudence – Bavarian 
beer and Black Forest Ham”).

Signature of Memorandum of 
Understanding on bilateral 
cooperation between National 
Institute of Intellectual Property 
and The United States Patent and 
Trademark Office

The signing ceremony of the 
MoU between the Republican 
State Enterprise "National 
Institute of Intellectual Property" 
of the Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan and 
the United States Patent and 
Trademark Offi ce took place on 
December 8, 2016.

The main areas of 
cooperation:

- organization of conferences, 
symposia, seminars, workshops 
and roundtables focused on 
the role of IP in promoting 
innovation/economic growth; 
acquisition, use, protection 
and enforcement of IP; and IP 
education/public awareness 
campaigns;

- training of patent and 
trademark examiners, and 
exchanges of best practices;

- exchange of IP-related, non-
confi dential information and best 
practices, including

those in delivering IP services.

The meeting with the Advisor 
of the Embassy of the French 
Republic to the Russian 
Federation on Intellectual 
Property Issues in the CIS 
countries and Georgia

The meeting of the 
directorate of the "National 
Institute of Intellectual Property" 
RSE of the Ministry of Justice 
of the Republic of Kazakhstan 
with the Advisor of the Embassy 
of the French Republic to the 
Russian Federation on Intellectual 
Property Issues in the CIS 
countries and Georgia Ms Marion 
Guth was held on December 9, 
2016 in the framework with her 
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қатысуымен ТМД және Грузия 
мемлекеттерінде зияткерлік меншік 
сұрақтары жөніндегі Ресейдегі Фран-
ция Елшілігі Кеңесшісі Марион Гют-
пен кездесу өткізілді.

Марион Гюттың Астанаға 
іс-сапары ҚР Парламент 
Мәжілісінде өткізілген «Қазақстан 
Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне зияткерлік 
меншік cаласындағы заңнаманы 
жетілдіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы бойынша дөңгелек 
үстелге қатысу болып табылатын.

Кездесудің басты тақырыбы 
Франция Республикасы Ұлттық 
өнеркәсіптік меншік институ-
ты және ҚР Әділет министрлігі 
«Ұлттық зияткерлік меншік институ-
ты» РМК арасындағы ынтымақтастық 
және өзара түсіністік Мемо-
рандум шеңберінде зияткерлік 
меншік саласындағы екі-жақты 
ынтымақтастық, сондай-ақ 
зияткерлік меншік сұрақтары бой-
ынша ҚР заңнамасына енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырулар және 
Қазақстанның патенттік жүйесінің 
даму перспективалары талқыланды.

ДЗМҰ-ның өнеркəсіптік үлгілерді 
халықаралық тіркеудің Гаага жүйесі 
бойынша субрегионалдық семинар

2016 жылғы 9 желтоқсанда Аста-
на қаласында Өнеркәсіптік үлгілерді 
халықаралық тіркеудің Гаага жүйесі 
бойынша субрегионалдық семинар 
өтті. Семинарды ұйымдастырушылар 
– Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымы, Қазақстан Республика-
сы Әділет министрлігі және Ұлттық 
зияткерлік меншік институты.

Семинардың басты мақсаты: 
халықаралық өнеркәсіптік үлгілердің 
артықшылығы және тіркеу рәсімі, 
сондай-ақ ДЗМҰ өкілдерімен, ше-
тел компаниялар мен осы саладағы 
басқа да мүдделі тұлғалармен озық 
тәжірибе алмасу болып табылады.

Субрегионалдық семинардың 
жұмысына Түркменстан, Тәжікстан, 
Молдова, Қырғызстан, Гру-
зия және Әзірбайжан патенттік 
ведомстволарының өкілдері, сондай-
ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер, 
мүдделі мемлекеттік органдар 

ну для участия в круглом столе по 
презентации и обсуждению Про-
екта Закона РК «О внесении из-
менений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам 
совершенствования законода-
тельства в сфере интеллектуаль-
ной собственности», который со-
стоялся в тот же день в Мажили-
се Парламента Республики Казах-
стан. 

Основной темой встречи 
были вопросы двустороннего со-
трудничества в области интеллек-
туальной собственности в рамках 
Меморандума о взаимопонима-
нии и сотрудничестве между РГП 
«Национальный институт интел-
лектуальной собственности» Ми-
нистерства юстиции РК и Наци-
ональным институтом промыш-
ленной собственности Француз-
ской Республики, а также пер-
спектив развития патентной си-
стемы Казахстана в свете пред-
стоящего внесения изменений и 
дополнений в законодательство 
РК по вопросам интеллектуаль-
ной собственности.

Состоялся субрегиональный 
семинар ВОИС по Гаагской системе 
международной регистрации 
промышленных образцов

9 декабря 2016 года в г. Астана 
состоялся субрегиональный се-
минар по Гаагской системе меж-
дународной регистрации про-
мышленных образцов.

Организаторами семина-
ра выступили Всемирная орга-
низация интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС), Министер-
ство юстиции Республики Казах-
стан и РГП «НИИС». Целью се-
минара являлось обсуждение во-
просов процедуры и преимуще-
ства международной регистра-
ции промышленных образцов, 
а также обмен передовым опы-
том с представителями ВОИС, за-
рубежными ведомствами интел-
лектуальной собственности, ино-
странными компаниями и други-
ми заинтересованными лицами в 
этих областях.

visit to Astana on participation in 
the round table on presentation 
and discussion the Draft Law 
of the Republic of Kazakhstan 
"On amendments and additions 
to some legislative acts of the 
Republic of Kazakhstan on 
improvement of legislation in 
the fi eld of Intellectual Property", 
which took place in the Majilis of 
the Parliament of the RK in the 
same day.

The main topic of the 
meeting was the issue of 
bilateral cooperation in the fi eld 
of intellectual property in the 
framework of the Memorandum of 
Understanding and Cooperation 
between the Republican State 
Enterprise "National Institute 
of Intellectual Property" of the 
Ministry of Justice of the Republic 
of Kazakhstan and the National 
Institute of Industrial Property 
of French Republic, as well as 
prospects for the development of 
the patent system of Kazakhstan in 
connection with the forthcoming 
introduction of changes and 
amendments to legislation on 
intellectual property issues of the 
RK.

WIPO Subregional Seminar 
on the Hague System for the 
International Registration of 
Industrial Designs

The Sub-regional Seminar 
on the Hague System for the 
International Registration of 
Industrial Designs was held 
December 9, 2016 in Astana.

The seminar was organized 
by the World Intellectual Property 
Organization (WIPO), Ministry 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan and the National 
Institute of Intellectual Property. 
The aim of the seminars was 
to discuss the procedure and 
the benefi ts of international 
registration of industrial designs, 
as well as sharing of best practices 
with representatives of WIPO, 
foreign intellectual property 
offi ces, foreign companies and 
other stakeholders in these areas. 
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өкілдері, ғылыми ұйымдар, жоғары 
оқу орындарының, Қазақстанның 
кәсіпкерлері өкілдері қатысты.

Семинарға қатысушылардың 
алдында келесі спикерлер сөз 
сөйледі: Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымының өтпелі эко-
номика және дамыған елдер 
департаментінің Кавказ, Орталық 
Азия және Шығыс Еуропа елдері 
секциясы басшысының міндетін 
атқарушы Илья Грибков мыр-
за, ДЗМҰ Гаага реестрі заңнама 
бөлімінің жетекшісі Пайви Лах-
десмаки ханым («Өнеркәсіптік 
үлгілердің халықаралық тіркеудің 
Гаага жүйесін енгізу», «Өнеркәсіптік 
үлгілерді халықаралық тіркеудің 
Гаага жүйесі: электрондық 
интерфейсі; Халықаралық 
бюроның формалдық сарап-
тамасы; халықаралық тіркеудің 
жариялануы және жазылуы; 
халықаралық тіркеудің кейінгі 
басқарылуы»).

Зияткерлік меншік саласындағы 
заңнамаға өзгерістер жобасы 
Еуропа сарапшыларымен бірлесіп 
өткен дөңгелек стол

2016 жылғы 9 желтоқсанда 
Қазақстан Республика-
сы Парламентінің Мәжілісінде 
«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
зият керлік меншік саласындағы 
заң на маны жетілдіру мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы» тақы ры-
бында дөңгелек стол өтті. 

Отырысты Парламент Мәжілісі-
нің заңнама және сот-құ қықтық 
реформа жөніндегі комитетінің 
төрағасы Н.Әбдіров ашты. Ол 
сөйлеген сөзінде Қазақстан Еуропа 
одағымен кеңейтілген серіктестік 
туралы келі сімге қол қойғаннан 
бері бір жыл өткенін атап өтті. 

Қазақстан Республикасы өз 
кезегімен ЭЫДҰ-ның дамыған 
елдерінің озық тәжірибесін кезең-
кезеңмен енгізу жөніндегі саяса-
тын жүргізуде.

Қазақстан Дүниежүзілік са-
уда ұйымының толық құқықты 
мүшесі болды. Бес мемлекет 
елдері басшыларының Еуразиялық 

В работе субрегионального се-
минара приняли участие предста-
вители патентных ведомств Грузии, 
Молдовы, Кыргызстана, Таджики-
стана, Туркменистана, а также па-
тентные поверенные, представите-
ли заинтересованных государствен-
ных органов, научных организаций, 
ВУЗов, представители предприни-
мательства Казахстана.

Перед участниками семинара 
выступили следующие спикеры: и.о. 
руководителя Секции стран Кавка-
за, Центральной Азии и  Восточной 
Европы Департамента стран с пе-
реходной и развитой экономикой 
ВОИС г-н Илья Грибков, руководи-
тель Юридического отдела Гаагско-
го реестра ВОИС г-жа Пайви Лах-
десмаки («Введение в Гаагскую си-
стему международной регистрации 
промышленных образцов», «Гааг-
ская система международной ре-
гистрации промышленных образ-
цов: интерфейс электронной пода-
чи; формальная экспертиза Между-
народным бюро; запись и публика-
ция международной регистрации; 
последующее управление между-
народной регистрации»).

Совместно с европейскими 
экспертами на Круглом столе 
рассмотрен проект поправок 
в законодательство в сфере 
интеллектуальной собственности

В Мажилисе состоялся Круглый 
стол на тему «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершен-
ствования законодательства в сфе-
ре интеллектуальной собственно-
сти».

Заседание открыл председа-
тель Комитета по законодатель-
ству и судебно-правовой реформе 
Н.Абдиров. В своей речи он отме-
тил, что прошел  год как Казахстан 
подписал Соглашение о расширен-
ном партнерстве с Европейским со-
юзом. Республикой Казахстан по-
следовательно проводится полити-
ка по поэтапному внедрению поло-
жительного опыта развитых стран 
ОЭСР.

Representatives from patent 
offi ces of Georgia, Moldova, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and 
Turkmenistan participated in the 
sub-regional seminar; also, the 
seminar was attended by patent 
attorneys, representatives of 
interested government bodies, 
research organizations, universities 
and representatives of business of 
Kazakhstan.

Following speakers made 
presentations to the seminar 
participants: acting head of the 
Section for Caucasian, Central 
Asian and Eastern European 
Countries of the Department 
for Transition and Developed 
Countries of WIPO Mr Ilya Gribkov, 
head of the Legal Department of 
WIPO Hague Registry, Ms Paivi 
Lahdesmaki ("Introduction to the 
Hague System for the International 
Registration of Industrial 
Designs", "The Hague System 
for the International Registration 
of Industrial Designs: E-fi ling 
interface, formal examination by 
the International Bureau, recording 
and publication of the international 
registration").

Draft amendments to the 
intellectual property legislation 
were considered in conjunction 
with the European experts at the 
Round Table

The Round table on the topic 
"On amendments and additions 
to some legislative acts of the 
Republic of Kazakhstan on 
improvement of legislation in the 
fi eld of Intellectual Property" was 
held in the Majilis.

The meeting was opened by 
the Chairman of the Committee 
on Legislation and Judicial-Legal 
Reform N.Abdirov. In his speech, 
he noted that a year has passed as 
Kazakhstan signed an agreement 
on expanded partnership with 
the European Union. Republic of 
Kazakhstan has been consistently 
pursuing a policy for the phased 
introduction of the positive 
experience of developed OECD 
countries.
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экономикалық одақ аясындағы 
экономикалық интеграция және 
бірыңғай кеден аумағы жөніндегі 
бастамалары іске асырылуда.

Қабылданған халықаралық мін-
дет темелер арасында зияткерлік 
меншік объектілерін тиісті түрде 
қорғауды қамтамасыз ету және 
құқық иелерінің құқықтарын 
қорғауда сақтай отырып, олардың 
нарықта еркін айналымын қам та-
масыз ету жөнінде міндеттеме бар. 

Сонымен қатар, шетелдік сарап-
шылар: С. Тлевлесова – Еуразиялық 
патенттік ведомствоның прези-
денті; Федерико Бирокки – 
Еуропа лық одақтың Қазақстан 
Республика сындағы өкілдігінің са-
уда мәселелері бойынша бөлімінің 
басшысы; Пайви Лахдесма-
ки – ДЗМҰ заң бөлімінің басшы-
сы; Марион Гют – Францияның Ре-
сей Федерациясындағы Елшілігінің 
ТМД және Грузия бойынша 
зияткерлік меншік мәселелері 
жөніндегі кеңесшісі, Францияның 
Ұлттық өнеркәсіптік меншік 
институтының өкілі; Клаус Ба-
хер – Германияның Федералдық 
Жоғарғы Сотының судьясы; Оли-
вер Шён – Мюнхен қаласының Жер 
сотының судьясы сөз сөйледі.

Одан басқа, заң жобасында 
өнеркәсіптік меншік объектілеріне 
лицензиялық шарттарды тіркеу 
тәртібін жеңілдетуге бағытталған 
түзетулер ұсынылады. 

Талқылау бойынша Мәжілістің 
заңнама және сот-құқықтық ре-
форма жөніндегі комитетінің 
төрағасы Н.Әбдіров және дөңгелек 
столдың модераторы - Мәжілістің 
заңнама және сот-құқықтық ре-
форма жөніндегі комитетінің 
мүшесі Г. Бижанова қорытынды 
жасады. 

Сонымен қатар, институттың 
30 қызметкері Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымының, 
Еуразиялық патенттік 
ведомствоның, Япония, Фран-
ция, Қытай, Белоруссия, Корея, Ре-
сей, Әзірбайжан және Тәжікстан 
патент ведомстволарының тағы-
лым да маларына, семинарларына, 
дөңгелек столдарына және конфе-
ренцияларына қатысты. 

Казахстан стал полноправным 
членом Всемирной торговой орга-
низации. Реализуются инициативы 
Глав пяти государств по экономи-
ческой интеграции и единой тамо-
женной территории в рамках Евра-
зийского экономического союза.

В числе принятых междуна-
родных обязательств имеется обя-
зательство по обеспечению над-
лежащей защиты объектов интел-
лектуальной собственности и обе-
спечению свободы их оборота на 
рынке с соблюдением прав их пра-
вообладателей.

Выступили также иностранные 
эксперты С.Тлевлесова - Президент 
Евразийского патентного ведом-
ства (ЕАПВ) Евразийской патентной 
организации;  Федерико Бирокки - 
Глава Отдела по вопросам торгов-
ли Представительства Европейско-
го Союза в Республике Казахстан; 
Пайви Лахдесмаки – руководитель 
юридического отдела ВОИС; Ма-
рион Гют – региональный советник 
по вопросам ИС по СНГ и Грузии 
Посольства Франции в РФ, пред-
ставитель Национального институ-
та по промышленной собственно-
сти Франции; Клаус Бахер – Судья 
Германского Федерального Вер-
ховного суда; Оливер Шен - судья 
Земельного суда г. Мюнхен.

Экспертами предложены по-
правки, направленные на упроще-
ние порядка регистрации лицензи-
онных договоров на объекты про-
мышленной собственности.

Обсуждение подытожили 
председатель Комитета Мажили-
са по законодательству и судебно-
правовой реформе Н.Абдиров и 
модератор Круглого стола Г. Би-
жанова - член Комитета Мажили-
са по законодательству и судебно-
правовой реформе.

Вместе с тем, в рамках стажи-
ровок, семинаров, круглых сто-
лов и конференций более 30 со-
трудников института посетили Все-
мирную организацию интеллекту-
альной собственности (ВОИС), Ев-
разийское патентное ведомство 
(ЕАПВ), патентные ведомства Япо-
нии, Франции, Китая, Белоруссии, 

Kazakhstan has become a 
full member of the World Trade 
Organization. Initiatives of Heads 
of fi ve states for economic 
integration and the common 
customs territory of the Eurasian 
Economic Union are implemented.

The obligation to provide 
suitable protection of intellectual 
property and ensure the freedom 
of their turnover in the market 
in compliance with the rights of 
copyright holders provided in 
those international commitments.

There were following speakers: 
S. Tlevlessova, President of the 
Eurasian Patent Offi ce (EAPO) of 
the Eurasian Patent Organization; 
Federico Birocchi, Head of Trade 
Section of the European Union 
Delegation to Kazakhstan; Paivi 
Lahdesmaki, Head of Legal Section 
of Hague Registry of WIPO; Marion 
Guth, Regional advisor of the 
Embassy of the French Republic 
to the Russian Federation on 
Intellectual Property Issues in 
the CIS countries and Georgia; 
representative of the National 
Institute of Industrial Property of 
France; Klaus Bacher, Judge from 
German Federal Court of Justice; 
Oliver Schon, Judge at the District 
Court  Munich I.

Experts proposed amendments 
aimed at simplifying the 
procedure for registering licensing 
agreements for industrial property 
objects.

Discussion was completed 
by the Chairman of the Majilis 
Committee on Legislation and 
Judicial-Legal Reform N.Abdirov 
and moderator of the Round Table 
G.Bizhanova, member of the Majilis 
Committee for Legislation and 
Judicial-Legal Reform.

At the same time, within the 
framework of internships, seminars, 
roundtables and conferences, more 
than 30 employees of the Institute 
visited the World Intellectual 
Property Organization (WIPO), the 
Eurasian Patent Offi ce (EAPO), the 
patent offi ces of Japan, France, 
China, Belarus, Korea, Russia, 
Azerbaijan and Tajikistan.
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Одан басқа, «ҰЗМИ» РМК не-
гізінде РГАИС лекторларын тар-
та отырып институттың сарап-
шылары және Оқу орталығының 
қыз меткерлері үшін оқу ұйым-
дас тырылды, 70 жуық қызметкер 
оқыды. 

Кореи, России, Азербайджана и 
Таджикистана. 

Кроме того, на базе РГП 
«НИИС» проведено обучение экс-
пертов института и сотрудников 
Учебного центра с привлечением 
лекторов РГАИС, обучение прошло 
около 70 сотрудников.

In addition, on the basis of 
"NIIP" RSE the training of examiners 
of the Institute and employees of 
the Training Center was conducted 
with the participation of the 
lecturers of the RSAIP, about 70 
employees were trained.
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» ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК САЛАСЫНДАҒЫ НАСИХАТТАУ 
ЖҰМЫСЫ  

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ В ОБЛАСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

PROMOTION WORK IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL 
PROPERTY
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ҰЗМИ РМК Алматы 
қаласындағы филиалының Оқу 
орталығы ғылыми, техникалық 
және бизнес қауымдастығы ара-
сында патенттік білімдерді тара-
ту және түсіндіру жөнінде үлкен 
жұмыс жүргізеді. Бұл жұмыс 
жергілікті және көшпелі оқу және 
ғылыми-практикалық семинар-
ларды өткізу, зияткерлік меншік 
саласындағы жоғары білікті маман-
дарды тарта отырып, халықаралық 
семинарларды ұйымдастыру, 
ұлттық мамандарды шетелдік 
патенттік ведомстволар мен 
патенттік ұйымдарда оқыту және 
тағылымдамадан өткізу арқылы 
жүзеге асырылады. Атап айтқанда, 
Оқу орталығы республикамыздың 
облыс орталықтарында техникалық 
кітапханалардың, жоғары оқу 
орындарының және өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың мүмкіндіктерін 
пайдалана отырып, зияткерлік 
меншік мәселелері бойынша семи-
нарларды өткізеді. 

2016 жылы ҰЗМИ РМК 
филиалының Оқу орталығы 47 се-
минар және «дөңгелек столдар» 
өткізді.

«ШАПАҒАТ – 2016» 
ӨНЕРТАБЫСТАР САЛАСЫНДАҒЫ 
ЖЕТ�СТ�КТЕРД�Ң Х�II 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫНЫҢ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

2016 жылғы 26 сәуірде 
Халықаралық зияткерлік меншік 
күніне орай Қазақстан Республика-
сы Әділет министрлігі және Ұлттық 
зияткерлік меншік институтының 
ұйымдастыруымен Республикалық 
«Шапағат - 2016» өнертапқыштық 

ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК САЛАСЫНДАҒЫ 
НАСИХАТТАУ ЖҰМЫСЫ  

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ В ОБЛАСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

PROMOTION WORK IN THE SPHERE OF 
INTELLECTUAL PROPERTY

Учебным центром филиала РГП 
«НИИС» в г. Алматы проводится 
большая работа по распростране-
нию и разъяснению патентных зна-
ний среди научной, технической и 
бизнес общественности. Эта работа 
осуществляется путем организации 
и проведения локальных (на базе 
Учебного центра) и выездных учеб-
ных и научно-практических семи-
наров, организации международ-
ных семинаров с привлечением за-
рубежных высококвалифицирован-
ных экспертов в интеллектуальной 
собственности, обучение и стажи-
ровки национальных специалистов 
в зарубежных патентных ведом-
ствах и организациях. В частности, 
Учебный центр широко практикует 
проведение семинаров по вопро-
сам интеллектуальной собственно-
сти в областных центрах республи-
ки, используя возможности област-
ных технических библиотек, выс-
ших учебных заведений и промыш-
ленных предприятий.

Всего за 2016 год Учебным цен-
тром филиала РГП «НИИС» прове-
дено 47 семинаров и «круглых сто-
лов».

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ XIII 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
«ШАПАҒАТ – 2016» 

26 апреля 2016 года в рамках 
Международного дня интеллекту-
альной собственности состоялась 
церемония награждения победите-
лей Республиканского конкурса до-
стижений в области изобретатель-
ства «Шапағат-2016», организован-

Training center of the “NIIP” 
RSE in Almaty is responsible for 
the huge work on distribution and 
explaining the patent knowledge 
among scientifi c, technique and 
business society. This work is 
carried out by organizing and 
conducting local (on the basis of 
the Training Center) and visiting 
educational and scientifi c-
practical seminars, organizing 
international seminars with the 
involvement of foreign highly 
qualifi ed experts in intellectual 
property, training and internships 
of national specialists in foreign 
patent offi ces and organizations. 
Particularly, training 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 2016, 47 seminars and 
roundtables were organized in 
total.

RESULTS OF THE XIII 
REPUBLICAN CONTEST 
OF ACHIEVEMENTS IN 
THE FIELD OF INVENTION 
«SHAPAGAT-2016»

The awarding ceremony of 
«Shapagat-2016» Republican 
contest of achievements in 
the fi eld of inventiveness was 
held in the framework of the 
World Intellectual Property Day 
on April 26, 2016. The contest 
was organized by the Ministry 
of Justice of the Republic of 
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саласындағы жетістіктер 
байқауының жеңімпаздарын мара-
паттау рәсімі өтті.

Рәсімдеу салтанатына ҚР Әділет 
министрлігі, ҚР Білім және ғылым 
министрлігі, ҚР инвестиция және 
даму министрлігінің басшылығы, 
Тлевлесова Сәуле Январбекқызы, 
Еуразиялық патент тік ұйымның 
президенті, Ми Енг Хан, 
Дүниежүзілік өнертапқыш және 
кәсіпкер әйелдер Ассоциация сы-
ның президенті, патенттік сенім 
өкілдері және басқа да мүдделі 
ұйым дар қатысты.

Марапаттау мына номинация-
лар бойынша өткізілді:

- Жыл өнертабысы;
- Өнертапқыш-әйел;
- Ең жас өнертапқыш (16-29 

жас аралығы);
- Жас дарын (16 жасқа дейін).
«Қазақстан Республикасының 

еңбек сіңірген өнертапқышы» ата-
ғына: 

- Т.ғ.д., профессор, академик 
Пралиев Калдыбай Джайловович;

- Т.ғ.д., профессор, ҚР 
Ауылшаруашылық академиясының 
академигі, ҚР ҰҒА корреспондент-
мүшесі Нукешев Саяхат Оразович 
атағына ие болды.

«Жыл өнертабысы» номинаци-
ясы бойынша:

- химия саласында - 
«Nazarbayev University Research 
and Innovation System» ЖМ «Во-
дный литий-ионный аккумулятор» 
өнертабысы үшін;

- медицина саласында - жоғары 
санаттағы дәрігер-невропатолог   
Имамов Зафар Гарафиддинович 
«Аппарат для тракционного метода 
лечения заболевания позвоночни-
ка на фоне паровой релаксации» 
өнертабысы үшін;

- байланыс және коммуникация 
саласында - Кадыров Жаннат Нур-
галиевич «Устройство уменьшения 
влияния кавитации при движении 
торпеды» өнертабысы үшін;

- мұнай газ және тау кен қазу 
өнеркәсібі саласында – «ҒӨО Ал-
мас» ЖШС «Способ проведения 
системы многозабойных скважин» 
өнертабысы үшін;

- ауылшаруашылық, ауылша-
ру ашылық өнімді өңдеу саласын-

ный Министерством юстиции РК и 
РГП «Национальный институт ин-
теллектуальной собственности».

В церемонии приняли участие 
руководство Министерства юсти-
ции РК, Министерства образова-
ния и науки РК, Министерство ин-
вестиций и развития РК, Президент 
Евразийского патентного ведом-
ства г-жа Тлевлесова Сауле Январ-
бековна, Президент Всемирной ас-
социации женщин-изобретателей 
и предпринимателей г-жа Хан Ми 
Ёнг, патентные поверенные, пред-
ставители заинтересованных орга-
низаций. 

Конкурс проводился в следую-
щих номинациях:

- Изобретение года;
- Женщина-изобретатель;
- Самый молодой изобретатель 

(16-29 лет);
- Юное дарование (до 16 лет).
Почетное звание «Заслужен-

ный изобретатель РК» присвоено: 
- Доктору технических наук, 

профессору, академику Пралиеву 
Калдыбаю Джайлововичу;

- Доктору технических наук, 
профессору, академику Академии 
сельскохозяйственных наук РК, 
члену-корреспонденту НАН РК Ну-
кешеву Саяхату Оразовичу.

В номинации «Изобретение 
года» признаны победителями:

- в области химии - ЧУ 
«Nazarbayev University Research and 
Innovation System» за изобретение 
«Водный литий-ионный аккумуля-
тор»;

- в области медицины - врач-
невропатолог высшей категории 
Имамов Зафар Гарафиддинович за 
изобретение «Аппарат для тракци-
онного метода лечения заболева-
ния позвоночника на фоне паро-
вой релаксации»;

- в области связи и коммуни-
каций - Кадыров Жаннат Нургали-
евич за изобретение «Устройство 
уменьшения влияния кавитации 
при движении торпеды»;

- в области нефтегазовой и гор-
нодобывающей промышленности 
– ТОО «НВЦ Алмас» за изобрете-
ние «Способ проведения системы 
многозабойных скважин»;

Kazakhstan and «National Institute 
of Intellectual Property” Republican 
State Enterprise.

The administration of the 
Ministry of Justice of the RK, 
Ministry of education and 
sciences of the RK and Ministry of 
investments and developments of 
RK, as well as Ms. Saule Tlevlessova, 
President of the Eurasian Patent 
Organization, Ms. Mi Young Han, 
President of the World Women 
inventors and entrepreneurs 
Association, patent attorneys and 
other persons concerned have 
attended the awarding ceremony.

The contest was held in 
following nominations:

• Invention of the Year;
• Woman-inventor;
• The youngest inventor (16-29 

years);
• Young talent (up to the age 

16).
The «Honored Inventor of the 

Republic of Kazakhstan» honorary 
titles were conferred to:

- Praliev Kaldybay 
Dzhaylovovich, Doctor of Technical 
sciences, Professor, academician;

- Nukeshev Sayakhat Orazovich, 
Doctor of Technical Sciences, 
professor, academician of the 
Academy of Agricultural Sciences 
of Kazakhstan, corresponding 
member of the National Academy 
of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan.

The winners of «Invention of 
the Year» nomination were defi ned 
as follows:

- In the fi eld of chemistry - the 
winner is «Nazarbayev University 
Research and Innovation System» 
private institution for the «Water 
lithium-ion battery» invention;

- In the fi eld of medicine - 
Imamov Zafar Garafi ddinovich, 
neurologist with the highest 
qualifi cation category for the 
invention on «Apparatus for 
traction treatment of spine 
disorders against the background 
of a steam relaxation»;

- In the fi eld of communications 
- Kadyrov Jannat Nurgalievich for 
«The device reducing cavitation 
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да «Научно-производствен ное 
объединение «Антиген» ғы лыми 
өндірістік бірлестік» ЖШС «Способ 
получения трипаносомозного ан-
тигена» өнертабысы үшін жеңімпаз 
атанды.

«Өнертапқыш әйел» номинаци-
ясында: 

- ҚР Ауылшаруашылық 
академиясының академигі, т.ғ.д. , 
профессор Алимарданова Мариям 
Калабаевна жеңімпаз атанды.

 «Жас дарын» номинациясында:
- Павлодар қ. Дарынды 

балаларға арналған көп сала-
лы лицей-интернатының 10 сы-
нып оқушысы Тулеубаев Ернур 
жеңімпаз атанды.

 «Ең жас өнертапқыш» номина-
циясында:

- С.Д. Асфендияров атындағы 
Қазақ ұлттық медицина 
университетінің оқытушысы, PhD 
докторы Тургумбаева Акнур Аман-
бековна жеңімпаз атанды.

Соңғы жылдары байқау 
шеңберінде Еуразиялық 
патенттік ұйымы қазақстандық 
өнертапқыштарды марапаты-
мен марапаттап келеді. Осы жылы 
В.И.Блинников атындағы алтын 
медальді Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университет 
иеленді. Еуразиялық патенттік 
ұйымының Президенті Тлевлесо-
ва Сәуле Январбекқызы медальді 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің проректо-
ры Сомжүрек Баубек Жұмашұлына 
табыстады. 

Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымы (ДЗМҰ) да соңғы жылда-
ры қазақстандық новаторлар-
ды атап өтуде. 2016 жылы ДЗМҰ-
ның «Өнертабыс үшін» медалі «ҚР 
минеральді шикізатты кешенді 
қайта өңдеу жөніндегі ұлттық 
орталығы» РМК-ға, ал «Үздік 
өнертапқыш-оқушы» ДЗМҰ ол-
жасы «Smart үй» ғылыми жоба-
сы үшін Ахмет Алинаға, Шымкент 
қаласының химия-биологиялық 
бағыттағы «Назарбаев зияткерлік 
мектептері»-нің оқушысына 
берілді.  

Сонымен қатар, байқау 
қатысушыларына «Инновациялық 
дамуға үлесі үшін» Шапағат ди-

- в области сельского хозяйства, 
переработки сельхозпродукции 
ТОО «Научно-производственное 
объединение «Антиген» за изобре-
тение «Способ получения трипа-
носомозного антигена».

В номинации «Женщина-
изобретатель» признана победи-
телем:

Академик Академии сельскохо-
зяйственных наук РК, доктор техни-
ческих наук, профессор, Алимар-
данова Мариям Калабаевна.

В номинации «Юное дарова-
ние» признан победителем:

Ученик 10 класса Областно-
го многопрофильного лицей-
интерната для одаренных детей г. 
Павлодар Тулеубаев Ернур.

В номинации «Самый молодой 
изобретатель» признана победите-
лем:

Преподаватель Казахского на-
ционального медицинского уни-
верситета имени С.Д. Асфендияро-
ва, доктор PhD, Тургумбаева Акнур 
Аманбековна.

В рамках конкурса на протя-
жении многих лет Евразийская па-
тентная организация отмечает на-
градами казахстанских изобрета-
телей. В этом году Золотой медали 
им. В.И. Блинникова удостоен Ев-
разийский национальный универ-
ситет им.Л.Н.Гумилева. Президент 
Евразийского патентного ведом-
ства Тлевлесова Сауле Январбе-
ковна вручила медаль проректору 
Евразийского национального уни-
верситета им.Л.Н.Гумилева Сомжу-
рек Баубек Жумашевичу.

Всемирная организация интел-
лектуальной собственности (ВОИС) 
также в течение нескольких лет от-
мечает казахстанских новаторов. В 
2016 году медаль ВОИС «За изо-
бретательство» вручается РГП «На-
циональный центр по комплексной 
переработке минерального сырья 
РК», Трофей ВОИС в номинации 
«Лучший изобретатель-школьник» 
- Ахмет Алина, ученица «Назар-
баев интеллектуальные школы» 
химико-биологического направле-
ния г. Шымкент за научный проект 
«Smart үй».

Также участникам конкурса 
были вручены дипломы Шапағат 

infl uence during the motion of the 
torpedo» invention;

- In the fi eld of oil and gas and 
mining industries – SIC Almas LLP 
for «The process of the system of 
multilateral boreholes» invention;

- In the fi eld of agriculture, 
processing of agricultural products 
«Scientifi c and Production 
Association Antigen» LLP for 
the invention «The method 
of obtaining trypanosomiasis 
antigen».

The winner in «Woman-
Inventor» nomination is:

- Alimardanova Maryam 
Kalabaevna, Professor, Academician 
of the Academy of Agricultural 
Sciences of Kazakhstan, Doctor of 
Technical Sciences.

The winner in «Young talent» 
nomination is:

- Tuleubaev Yernur, 10th grade 
student of the regional multi-
profi le boarding school for gifted 
children of Pavlodar city.

The winner in «The youngest 
inventor» nomination is:

- Turgumbaeva Aknur 
Amanbekovna, teacher of the S. 
D. Asfendiyarov Kazakh National 
Medical University, PhD.

Eurasian Patent Organization 
presents its special award for 
Kazakhstani inventors in the 
framework of contest over the past 
years. V.I. Blinnikov gold medal of 
Eurasian patent organization was 
awarded to L.N. Gumilyov Eurasian 
National University this year. 
Tlevlessova Saule Yanvarbekovna, 
President of the Eurasian Patent 
Organization awarded the Medal to 
Somzhurek Baubek Zhumashevich, 
Vice - rector on international 
relation and innovation issues of 
L.N. Gumilyov Eurasian National 
University.

World Intellectual Property 
Organization (WIPO) also highly 
notes Kazakhstani innovators. In 
2016 WIPO Medal for Inventor 
was presented to “National center 
on complex processing of mineral 
raw materials of the Republic of 
Kazakhstan” RSE, WIPO Trophy for 
Schoolchildren was awarded to 
Akhmet Alina, pupil in chemistry-
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пломдары табысталды. Байқау 
нәтижесінде дипломдар 
келесілерге табысталды:

- Сусанов Юрий Асланович – 
патент бойынша «Солнечная ба-
тарея «YURASUS» өнертабысының 
авторы;

- Абугалиев Кабылбек Ризабе-
кович – медицина ғылымдарының 
кандидаты, «Ұлттық онколо-
гия және трансплантология 
ғылыми орталығының» хирургия 
бөлімшесінің меңгерушісі;

- Ким Борис Николае-
вич – «СКК-Проект» ЖШС-ның 
техникалық директоры;

- Мендыбаев Рафаиль Гание-
вич – химия ғылымдарының кан-
дидаты, «Мұнай және газ Аты-
рау институтының» аға ғылыми 
қызметкері;

- Абугалиева Айгүл Ізтілеуовна 
– биология ғылымының докторы, 
профессор, «ҚЕӨШҒЗИ»-ның ауыл-
ша руашы лық өнімдерінің сапа-
сы және биохимия зерт хана сының 
меңгерушісі.

Осы жылы байқау комисси-
ясы «Демеушіден диплом» атты 
қосымша номинация бекітті. Бас 
демеуші «АйсМастер-Айскрим» 
компаниясының номинациясын-
да Рахмадиева Слукен Бигалиев-
на, химия ғылымдарының докторы, 
ЕҰУ-нің химия кафедрасының про-
фессоры, «Биоорганикалық химия 
ҒЗИ»-ның директоры, ал «Казцинк 
холдинг» ЖШС демеушісінің номи-
нациясына Қызылорда қаласының 
дарынды балаларға арналған №4 
интернат-мектебінің оқушылары 
Амангелдиев Асхат Серикұлы және 
Алиханова Алтынай ие болды.

Сонымен қатар, 
өнертапқыштық қызметті наси-
хаттау және қолдау мақсатында 
Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігі және Ұлттық 
зияткерлік меншік институтының 
ұйымдастыруымен журналистер 
арасында «Сөз зияткерлік меншікті 
қорғауда» және оқушылар ара-
сында «Болашақ сенің қолыңда: 
ойлан тап та, жасампаз бол» 
тақырыбында жарыстар өткізілді. 
«Шапағат - 2016» байқауының 
жеңімпаздарын рәсімдеу салта-
наты кезінде жоғарыда аталған 

«За вклад в инновационное раз-
витие». По итогам конкурса ди-
пломы присуждены:

- Сусанову Юрию Асланови-
чу – автор изобретения по патенту 
«Солнечная батарея «YURASUS»;

- Абугалиеву Кабылбеку Риза-
бековичу – кандидату медицин-
ских наук, заведующему отделе-
нием хируругии АО «Националь-
ный научный центр онкологии и 
трансплантологии»;

- Ким Борису Николаевичу 
– техническому директору ТОО 
«СКК-Проект»;

- Мендыбаеву Рафаилю Гание-
вичу – кандидату химических наук, 
старшему научному сотруднику 
РГП «Атырауский институт нефти 
и газа»;

- Абугалиевой Айгуль Изтеле-
уовне – доктору биологических 
наук, профессору, заведующей ла-
бораторией биохимии и качества 
сельскохозяйственной продукции 
ТОО «КазНИИЗиР».

В этом году конкурсной ко-
миссией была учреждена до-
полнительная номинация «Ди-
плом от спонсора». Победителя-
ми в данной номинации от Гене-
рального спонсора конкурса ком-
пании «АйсМастер-Айскрим» ста-
ла Рахмадиева Слукен Бигалиев-
на, доктор химических наук, про-
фессор кафедры химии ЕНУ, ди-
ректор «НИИ биоорганической 
химии», от спонсора ТОО «Каз-
цинк Холдинг» - ученики област-
ной школы-интернат для одарен-
ных детей №4 г.Кызылорды Аман-
гельдиев Асхат Серикулы и Алиха-
нова Алтынай.

Кроме того, в целях пропаган-
ды и поддержки изобретатель-
ской деятельности Министер-
ством юстиции РК и РГП «Нацио-
нальный институт интеллектуаль-
ной собственности» были прове-
дены конкурсы среди журнали-
стов «Слово на страже интеллек-
туальной собственности» и среди 
школьников «Будущее в твоих ру-
ках: изобретай и созидай» на луч-
ший материал об интеллектуаль-
ной собственности. В рамках це-
ремонии награждения победите-
лей «Шапағат-2016» состоялось 

biological direction of “Nazarbayev 
intellectual schools” of Shymkent 
city for “Smart house” science 
project.

Also “Shapagat” diplomas 
were awarded for “contribution to 
innovative development”. By the 
result of contest the diplomas were 
awarded to:

- Susanov Yuriy Aslanovich – 
author of patented invention on 
“Solar panel” “YURASUS”;

- Abugaliyev Kabylbek 
Rizabekovich – candidate of medical 
sciences, head of Surgery section 
of “National Scientifi c Center for 
Oncology and Transplantation” JSC;

- Kim Boris Nicolayevich – 
technical director of “SKK-Project” 
LLP.

- Mendibayev Raphail Ganievich 
– candidate of chemical sciences, 
senior specialist of science of “Gas 
and oil institute of Atyrau”;

- Abugaliyeva Aigul Izteleuovna 
– doctor of biological sciences, 
head of biochemistry and quality of 
agricultural production laboratory 
of “Kazakh Research Institute of 
Agriculture and Plant growing” LLP.

Commission of the Contest has 
approved the additional “Diplomas 
of sponsor” this year. The winner of 
diploma of “Icemaster – icecream”  
general sponsor is Rakhmadieva 
Sluken Bigalievna, doctor of 
chemical sciences, professor of  
chemistry department, director of 
“Biorganical chemistry” Research 
institute of of Eurasian National 
University, the winner of next 
diploma of “Kazzinc holding” 
sponsor are Amangeldiyev Askhat 
Serikuly and Alikhanova Altynay, 
pupils of boarding school for gifted 
children of Kyzylorda city.

Also, due to promote and 
support the innovative activity, the 
Ministry of Justice of the Republic of 
Kazakhstan and «National Institute 
of Intellectual Property» Republican 
State Enterprise held contests like 
«Guarding  intellectual property» 
among journalists and «The future 
is in your hands: do invent and 
create» among schoolchildren for 
the best material about intellectual 
property. In the framework of 
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конкурстардың да жеңімпаздары 
марапатталды.

Журналистер арасындағы «Сөз 
зияткерлік меншікті қорғауда» 
байқауының жеңімпаздары: 

І орын – Семенова Ольга, Астана 
қ., «Казахстанская правда» газетінің 
журналисті, «От книг и фильмов до 
марок и брендов»  мақаласы үшін;

ІІ орын – Досыбай Нұрлыбек, 
Астана қ., «BAQ.kz» АА журналисті,  
«Үнді ғалымдарының ұрлығына 
қатысты министрлік өкілі үн қатты» 
мақаласы үшін;

ІІІ орын – Корецкая Татьяна, 
Шымкент қ., «Южный Казахстан» 
облыстық қоғамдық саяси газетінің 
журналисті, «Защита правооблада-
теля работает на международный 
имидж страны» мақаласы үшін.

Оқушылар арасында «Болашақ 
сенің қолыңда: ойлан тап та, жа-
сампаз бол» тақырыбындағы 
конкурстың жеңімпаздары:

І орын – Нұржанов Айсұлтан., 
Орал қ., физика-математика бағы-
тындағы Назарбаев интел лекту-
алдық мектебі оқушысы «Кибер-
нож -спасение для миллионов» 
шығармасы үшін;

ІІ орын – Болат Марғұлан, Аста-
на қ., «Нұр Орда» казақ-түрік 
лицейі «Менің жақсы көретін 
өнертабысым және ол адамзатқа не 
береді» атты шығармасы үшін;

ІІІ орын – Қожабекова Со-
фия, Талдықорған қ., физика-
математика бағытындағы Назар-
баев интеллектуалдық мектеп 
оқушысы «Мое любимое изобрете-
ние и что оно дало человечеству» 
тақырыбындағы шығарма үшін ма-
рапатталды.

награждение победителей выше-
указанных конкурсов.

Победители конкурса сре-
ди журналистов «Слово на стра-
же интеллектуальной собствен-
ности»:

І место: Семенова Ольга – 
журналист газеты «Казахстан-
ская правда» за статью «От книг 
и фильмов до марок и брэндов»;

ІІ место: Досыбай Нурлыбек – 
журналист ИА «BAQ.kz» за статью 
«Үнді ғалымдарының ұрлығына 
қатысты министрлік өкілі үн 
қатты»;

ІІІ место: Корецкая Татья-
на – журналист областной 
общественно-политической газе-
ты «Южный Казахстан» за статью 
«Защита правообладателя рабо-
тает на международный имидж 
страны».

Победители конкурса среди 
школьников «Будущее в твоих ру-
ках: изобретай и созидай»:

І место - Нуржанов Айсул-
тан, г. Уральск, Назарбаев ин-
теллектуальная школа физико-
математического направления, 
за сочинение на тему «Кибернож 
– спасение для миллионов»;

ІІ место - Болат Маргулан, г. 
Астана, казахско-турецкий ли-
цей «Нур Орда», за сочине-
ние на тему «Менің жақсы 
көретін өнертабысымым және ол 
адамзатқа не берді»;

ІІІ место - Кожабекова София, 
г. Талдыкорган, Назарбаев ин-
теллектуальная школа физико-
математического направления, за 
сочинение на тему «Мое люби-
мое изобретение и что оно дало 
человечеству».

the «Shapagat - 2016» awarding 
ceremony the winners of the above 
competition were awarded too.

The winners of «Guarding 
intellectual property» contest 
among journalists are:

- І place: Olga Semenova - 
journalist of the «Казахстанская 
правда» newspaper for the «От 
книг и фильмов до марок и брэн-
дов» article;

- ІІ place: Dosybay Nurlybek 
- journalist of the «BAQ.kz» 
news agency for the «Үнді 
ғалымдарының ұрлығына 
қатысты министрлік өкілі үн қатты 
«article;

- ІІІ place: Koretskaya Tatyana 
- journalist of the regional socio-
political newspaper «Южный Ка-
захстан» for the article «Защи-
та правообладателя работает на 
международный имидж страны».

The winners of «The future is in 
your hands: do invent and create» 
contest among schoolchildren are:

- І place - Nurzhanov Aisultan, 
Uralsk, Nazarbayev Intellectual 
School of Physics and Mathematics 
for essay on “Cyberknife is rescue 
for millions.

- ІІ place - Bolat Margulan, 
Astana, the «Nur Orda» Kazakh-
Turkish lyceum for essay “My 
favorite invention and what it gave 
to humanity”.

- ІІІ place - Kozhabekova Sofi ya, 
Nazarbayev Intellectual School 
of Physics and Mathematics, 
Taldykorgan for essay “My favorite 
invention and what it gave to 
humanity”.



ЖЫЛДЫҚ  
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
 ANNUAL REPORT

20
16

20
16

» АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕЛЕРДІ ЖӘНЕ 
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED SYSTEMS AND 
PROGRAM SOFTWARE
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Есепті кезеңде ақпараттандыру 
және ақпараттық ресурстар 
басқармасы мынадай жұмыс 
атқарды: 

ҚР Әділет министрлігінің 
ситуациялық орталығымен 
мемлекеттік қызмет көрсетудің 
жоспарлы күнін есептеу және 
жіберу бөлігінде интеграция 
машықталған. 

Авторлық құқық объектілері 
бойынша өтінімдерді қарау 
жағдайы туралы мәліметтерді 
жіберу үшін  «НИИС» ААЖ-ні 
«ЦОН» ИИС-пен интеграцияны 
құру аясында, сондай-ақ барлық 
өнеркәсіптік меншік объектілері 
туралы да ақпаратты жіберуге 
мүмкіндік беретін әмбебап инте-
грация әзірленген. 

Өткен жылы «НИИС» ААЖ-ні 
жаңғырту бойынша үлкен жұмыс 
жүргізілген. 

Одан басқа, 2016 жыл-
да өнеркәсіптік меншік 
объектілерінің мемлекеттік 
тізілімдерінің жаңа версиясы 
жасалған, онда ақылды іздеу (ҚҚ 
барлық атрибуттары бойынша 
іздеу) функциясы қосылған,  ди-
зайны жақсартылған, іздеудің 
жаңа өлшемдері және жалпыға 
танымал тауар таңбаларының 
тізілімі қосылған.

Өнеркәсіптік меншік объекті-
леріне айрықша құқықтарды пай-
далану туралы шарттардың тізілімі 
жасалған, онда тіркеу нөмірі, күні, 
тараптар, шарт нысаны тура-
лы ақпарат қамтылады. Тізілімде 
өнеркәсіптік меншік объектілері 
тізілімінің қорғау құжаттарына 
сілтемелер бар. 

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕЛЕРДІ ЖӘНЕ 
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED SYSTEMS AND 
PROGRAM SOFTWARE

За отчетный период по совер-
шенствованию автоматизирован-
ных систем и программного обе-
спечения были проведены следую-
щие работы.

Доработана интеграция с ситу-
ационным центром Министерства 
юстиции РК в части расчета и пе-
редачи планируемой даты оказания 
государственной услуги.

В рамках создания интеграции 
АИС «НИИС» с ИИС «ЦОН» для пе-
редачи сведений о состоянии об-
работки заявок по объектам автор-
ского права, разработана универ-
сальная интеграция, позволяющая 
также передавать информацию и 
обо всех объектах промышленной 
собственности.

В прошедшем году проведена 
большая работа по модернизации 
АИС «НИИС».

Для экспертов представлены до-
полнительные функции и возмож-
ности, упрощающие процесс де-
лопроизводства и проведения экс-
пертных работ.

Вместе с тем в 2016 году, созда-
на новая версия государственно-
го реестра охранных документов, в 
котором добавлена функция умно-
го поиска (поиска по всем атрибу-
там ОД), улучшен дизайн, добавле-
ны новые критерии поиска и реестр 
общеизвестных товарных знаков.

Создан Реестр договоров о рас-
поряжении исключительными пра-
вами на объекты промышленной 
собственности, включающий в себя 
информацию о регистрационном 
номере, дате, сторонах, предмете 
договора. В реестре имеются ссыл-
ки на охранные документы государ-

During the reporting period, 
the following work was carried out 
to improve automated systems 
and software:

The integration with the 
Situation Center of the Ministry 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan regarding the 
calculation and transfer of the 
planned date for the provision of 
public services has been fi nalized.

In the framework of creating 
the integration of AIS "NIIP" with IIS 
"SC" for the transfer of information 
on the status of processing 
applications for copyright objects, 
universal integration has been 
developed, which also allows the 
transfer of information about all 
industrial property objects.

Last year, a lot of work was 
done to modernize the AIS "NIIS".

The additional functions and 
opportunities are presented for 
examiners that simplify the process 
of document management and 
expert work.

However, in 2016, a new 
version of the state register of 
protection documents was created, 
which added the function of smart 
search (search for all attributes of 
protection documents), improved 
design, added new search criteria 
and a register of well-known 
trademarks.

A Register of agreements on 
the disposal of exclusive rights to 
industrial property objects was 
created, including information 
on the registration number, date, 
parties, subject matter of the 
contract. In the register there 



81
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

81
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

Өнеркәсіптік меншік объекті-
лері нің мемлекеттік тізілімінде 
көрсе ту және НИИС ААЖ -де 
іздеуді жүзеге асыру үшін НИИС 
ААЖ деректер базасына сипат-
тамалары мен формулаларының 
мемлекеттік және ағылшын 
тілдеріне аудармалары  енгізілген.

ҰЗМИ РМК серверлеріне жеке 
кабинет, ресми сайт және пошта 
сервері көшірілген. 

Осы есепті жылда өтінімдерді 
электронды беру жүйесін 
жетілдіру және дамыту  бойынша  
жұмыстар жалғастырылды. 

2016 жылы өнеркәсіптік 
меншіктің барлық объектілері 
бойынша қорғау құжаттарын бе-
руге 1015 өтінім берілді, былтырғы 
жылдардың көрсеткіштерімен 
салыстырғанда электрон-
ды берілген өтінімдер санының 
артқандығын көреміз (2011 ж. – 4 
өтінім, 2012 ж. - 5 өтінім, 2013 ж. 
– 60 өтінім, 2014 ж. – 170 өтінім, 
2015 ж. – 413).

Электронды берілген өтінімдер 
саны, оның ішінде:

- тауар таңбаларына – 812;
- өнертабыстарға – 99;
- пайдалы модельдерге – 88;
- өнеркәсіптік үлгілерге – 13;
- селекциялық жетістіктерге – 

3.
www.e-gov.kz порталында не-

месе www.kazpatent.kz web- сай-
тында өтінім беруші жеке кабинет 
арқылы өтінім бере алады да және 
электрондық тұрде берілген өтінім 
бойынша хат алмаса алады.

ственного реестра охранных доку-
ментов.

Произведен импорт переводов 
на государственный и английский 
языки описания и формулы изобре-
тения в базу данных АИС «НИИС» 
для отображения в государственном 
реестре охранных документов и осу-
ществления поиска в АИС «НИИС».

Перенесены на серверы РГП 
«НИИС» личный кабинет, официаль-
ный сайт и почтовый сервер.

В отчетном году были продолже-
ны работы по совершенствованию и 
развитию системы электронной по-
дачи заявок.

В течение 2016 года подано 1015 
заявок на выдачу охранных доку-
ментов по всем объектам промыш-
ленной собственности, что значи-
тельно превышает объем заявок, 
поданных в электронном формате в 
предыдущие годы (2011 г. – 4, 2012 
г. – 5, 2013 г. – 60, 2014 г. – 170, 2015 
- 413).

Количество электронных заявок 
– 1015, из них:

- на товарный знак – 812;
- на изобретение  – 99;
- на полезную модель – 88; 
- на промышленный образец – 

13;
- на селекционное достижение – 

3.
Посредством личного кабинета 

на портале www.e-gov.kz или на веб-
сайте www.kazpatent.kz заявитель 
может не только подать заявку, но и 
вести всю переписку по электронно 
поданной заявке.

are references to the protection 
documents of the state register of 
protection documents.

The import of translations into 
the state and English languages of 
the description and the claims in 
the database of the AIS "NIIP" for 
displaying in the state register of 
security documents and search in 
the AIS "NIIP" was made.

Personal cabinet, offi cial site 
and mail server transferred to the 
servers of "NIIP" RSE.

In the reporting year, work was 
continued to improve and develop 
the electronic fi ling system.

During 2016, 1015 applications 
for the issuance documents of title 
for all industrial property objects 
were fi led, which signifi cantly 
exceeds the volume of applications 
fi led electronically in previous 
years (2011 - 4, 2012 - 5, 2013 - 60, 
2014 - 170, 2015 - 413).

The number of electronic 
applications is 1015, there are:

- for the trade mark - 812;
- for the invention - 99;
- for utility model - 88;
- for industrial design – 13;
- for selection achievements – 

3.
Through a personal cabinet 

on the portal www.e-gov.kz or 
on the website www.kazpatent.
kz, the applicant can not only 
submit an application, but also 
conduct all correspondence on an 
electronically fi led application.



ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

20
16

» «ҰЗМИ» РМК ФИЛИАЛДАРЫ

ФИЛИАЛЫ РГП «НИИС» 

BRANCHES OF «NIIP» RSE



ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

20
16



84
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

84
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

Филиалдар «ҰЗМИ» РМК 
құрылымдық бөлімшелері бо-
лып табылады және зияткерлік 
меншік объектілеріне (өнертабыс, 
пайдалы модельдер, өнеркәсіптік 
үлгілер, тауар таңбалары, 
қызмет көрсету таңбалары, тау-
ар шығарылған жерлердің ата-
улары, селекциялық жетістіктер, 
авторлық құқық, сабақтас құқық)  
құқық рәсімдеу барысында 
мүдделі тұлғаларға тәжірибелік,  
әдістемелік көмек көрсетеді және 
кеңес береді. Бұл өз кезегінде, 
Қазақстан Республикасының, сон-
дай- ақ жақын және алыс ше-
тел  мемлекеттерінің патенттік 
ведомстволарына өтінімдерді 
беру және қарастыру кезеңінде 
өтінім берушінің шығындары мен 
тәуекелдерін барынша азайтады.

«ҰЗМИ» РМК Алматы қ. филиалы

Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігі «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» РМК Филиалы 
«ҰЗМИ» РМК директорының 2006 
жылғы 20 қазандағы бұйрығымен 
Алматы қаласында құрылды.

«ҰЗМИ» РМК филиалының 
негізгі міндеттері – өтінім мате-
риалдарын қабылдау, оқу және 
патенттік ақпарат қызметтерді 
көрсету.  

Филиалдың құрылымында Оқу 
орталығы, өнертабыстар жөніндегі 
патенттік зерттеулер басқармасы, 
тауар таңбалары және өнеркәсіптік 
үлгілер бойынша зерттеу-
лер басқармасы, хат-хабармен 
жұмыс істеу жөніндегі бақылау 
басқармасы, ақпараттық техно-
логияларды бақылау басқармасы 
және материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету секторы бар.  

2016 жылы филиал-
мен өнеркәсіптік меншік 

«ҰЗМИ» РМК ФИЛИАЛДАРЫ

ФИЛИАЛЫ РГП «НИИС» 

BRANCHES OF «NIIP» RSE

Филиалы являются структурны-
ми подразделениями РГП «НИИС» 
и оказывают заинтересованным 
лицам практическую, методиче-
скую и консультативную помощь 
при оформлении прав на объек-
ты интеллектуальной собственно-
сти (изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы, то-
варные знаки, знаки обслуживания, 
наименования мест происхожде-
ния товаров, селекционные дости-
жения), что позволяет до миниму-
ма снизить расходы и риски заяви-
теля в период подачи и рассмотре-
ния заявки как в патентном ведом-
стве Республики Казахстан, так и па-
тентных ведомствах стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Филиал РГП «НИИС» в г. Алматы

Филиал РГП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной собствен-
ности» Министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан был создан в г. 
Алматы на основании приказа ди-
ректора РГП НИИС от 20 октября 
2006 года.

Основную деятельность Фи-
лиала РГП «НИИС» занимает ор-
ганизация приема заявочных ма-
териалов, оказание учебных и 
патентно-информационных услуг.

Филиал в своей структуре имеет 
Учебный центр, управление патент-
ных исследований по изобретени-
ям, управление аналитических ис-
следований по товарным знакам и 
промышленным образцам, управ-
ление контроля по работе с кор-
респонденцией, контролю инфор-
мационных технологий и сектор 
материально-технического обеспе-
чения.

За 2016 год филиалом было 
принято следующее количество за-
явок на получение охранных доку-

Branches are structural 
subdivisions of "NIIP" RSE, it 
provide practical, methodological 
and advisory assistance to 
interested persons while 
registering rights to intellectual 
property objects (inventions, 
utility models, industrial 
designs, trademarks, service 
marks, appellations of origin, 
selective achievements) that 
allows minimizing expenses 
and risks of the applicant in the 
period of application submission 
and consideration both in the 
patent offi ce of the Republic of 
Kazakhstan and in the patent 
offi ces of the countries of near 
and far abroad.

Branch of «NIIP» RSE in Almaty

The branch of the "National 
Institute of Intellectual Property" 
RSE of the Ministry of Justice of 
the Republic of Kazakhstan was 
established in Almaty on the 
basis of the order of the Director 
of "NIIP" RSE dated October 20, 
2006.

The main activity of the branch 
of "NIIP" RSE is the organization 
of receipt of application materials, 
provision of educational 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.

In 2016, the branch 
accepted the following number 
of applications for obtaining 
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объектілеріне қорғау құжаттарды 
алуға өтінімдердің келесі саны 
қабылданды:

тауар таңбаларға – 2527;
өнертабыстарға – 616;
еапк рәсімі бойынша – 16
рст рәсімі бойынша - 13
өнеркәсіптік үлгілерге – 149;
пайдалы модельдерге – 284;
селекциялық жетістіктерге – 7;
барлығы – 3612.

«ҰЗМИ» РМК аймақтық 
филиалдары

Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің 2012 жылдың 20 
шілдедегі кеңейтілген алқасында 
Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің берген тапсырма-
сына сәйкес 2013 жылдың 1 нау-
рызында Солтүстік- Оңтүстік- Ба-
тыс- Шығыс ұстанымы бойынша 
Атырау, Шымкент, Өскемен, Петро-
павл  қалаларында  «ҰЗМИ» РМК 
аймақтық филиалдары ашылды.

Филиал қызметінің негізінде 
зияткерлік меншік объектілеріне 
өтінімдер қабылдау, өңдеу және 
беру бойынша функцияларды 
атқару жатыр. 

Петропавл қ «ҰЗМИ» РМК филиалы

2016 жылы филиалы-
мен өнеркәсіптік меншік 
объекттеріне қорғау құжаттарды 
алуға өтінімдердің келесі саны 
қабылданды:

тауар таңбаларына – 44; 
өнертабыстарға ЕАПК рәсімі 

бойынша – 8
өнеркәсіптік үлгілерге – 3;
пайдалы модельдерге – 11;
селекциялық жетістіктерге - 2
ЗМО құқық беру шарттары – 5;
Барлығы – 73.

Шымкент қ 
«ҰЗМИ» РМК филиалы

2016 жылы филиалы-
мен өнеркәсіптік меншік 
объекттеріне қорғау құжаттарды 
алуға өтінімдердің келесі саны 
қабылданды:

тауар таңбаларына – 124; 
өнеркәсіптік үлгілерге – 27; 
өнертабыстарға – 17;

ментов на объекты промышленной 
собственности:

товарные знаки – 2527;
изобретения – 616;
по процедуре еапк – 16;
по процедуре pct – 13;
промышленные образцы – 149;
полезные модели – 284;
селекционные достижения – 7; 
всего – 3612.

Региональные филиалы РГП 
«НИИС»

В соответствии с поручением 
Министра юстиции Республики Ка-
захстан, данного на расширенной 
коллегии Министерства юстиции 
Республики Казахстан от 20 июля 
2012 года, по принципу Север-Юг-
Запад-Восток 1 марта 2013 года 
были открыты региональные фи-
лиалы РГП «НИИС» в городах Аты-
рау, Шымкент, Усть-Каменогорск, 
Петропавловск. 

В основе деятельности филиа-
лов заложены функции по прие-
му, обработке и передаче заявок 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности. 

Филиал РГП «НИИС» в 
г. Петропавловск

За 2016 год филиалом было 
принято следующее количество за-
явок на получение охранных доку-
ментов на объекты промышленной 
собственности:

товарные знаки – 44;
изобретения по процедуре 

еапк – 8;
промышленные образцы – 3;
полезные модели – 11;
селекционные достижения – 2;
договоры о передаче прав на  

ОПС – 5;
всего – 73.

Филиал РГП «НИИС» в г. Шымкент

За 2016 год филиалом было 
принято следующее количество за-
явок на получение охранных доку-
ментов на объекты промышленной 
собственности:

товарные знаки – 124;
изобретения – 17;
промышленные образцы – 27;

protection documents for 
industrial property objects:

trademarks - 2527;
inventions - 616;
according to the eapc 

procedure - 16;
according to the procedure of 

pct-13;
industrial designs - 149;
utility models - 284;
selection achievements - 7;
total - 3612.

Regional branches of “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 
North SouthWest-East regional 
branches of “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 "NIIP" RSE in 
Petropavlovsk

In 2016, the branch 
accepted the following number 
of applications for obtaining 
protection documents for 
industrial property objects:

trademarks - 44;
inventions according to the 

eapc procedure - 8;
industrial designs - 3;
utility models - 11;
selection achievements - 2;
agreements on the transfer of 

rights to ip objects - 5;
total - 73.

Branch of "NIIP" RSE in Shymkent

In 2016, the branch 
accepted the following number 
of applications for obtaining 
protection documents for 
industrial property objects:

trademarks - 124;
inventions - 17;



86
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

86
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ANNUAL REPORT

20
16

пайдалы модельдерге – 14;
ТТ халықаралық тіркеуге – 8;
ЗМО құқық беру шарттары – 6;
Барлығы – 196.

Өскемен қ. 
«ҰЗМИ» РМК филиалы

2016 жылы филиалы-
мен өнеркәсіптік меншік 
объекттеріне қорғау құжаттарды 
алуға өтінімдердің келесі саны 
қабылданды:

тауар таңбаларына – 28; 
өнеркәсіптік үлгілерге – 1; 
өнертабыстарға – 8
пайдалы модельдерге – 1;
селекциялық жетістіктерге - 1
ЗМО құқық беру шарттары – 6;
Барлығы – 45.

Атырау қ. 
«ҰЗМИ» РМК филиалы

2015 жылы филиалы-
мен өнеркәсіптік меншік 
объекттеріне қорғау құжаттарды 
алуға өтінімдердің келесі саны 
қабылданды:

тауар таңбаларына – 25; 
өнертабыстарға – 8;
өнеркәсіптік үлгілерге – 1;
Барлығы – 34.

полезные модели – 14;
международная регистрация ТЗ 

– 8;
договоры о передаче прав на  

ОПС – 6;
всего – 196.

Филиал РГП «НИИС» 
в г. Усть-Каменогорск

За 2016 год филиалом было 
принято следующее количество за-
явок на получение охранных доку-
ментов на объекты промышленной 
собственности:

товарные знаки – 28;
изобретения – 8;
промышленные образцы – 1;
полезные модели – 1;
селекционные достижения – 1;
договоры о передаче прав на  

ОПС – 6;
всего – 45.

Филиал РГП «НИИС» МЮ РК 
в г. Атырау

За 2016 год филиалом было 
принято следующее количество за-
явок на получение охранных доку-
ментов на объекты промышленной 
собственности:

товарные знаки – 25;
изобретения – 8;
промышленные образцы – 1;
всего – 34.

industrial designs - 27;
utility Models - 14;
international registration of TM - 8;
agreements on the transfer of 

rights to IP objects - 6;
total - 196.

Branch of "NIIP" RSE 
in Ust-Kamenogorsk

In 2016, the branch accepted the 
following number of applications 
for obtaining protection documents 
for industrial property objects:

trademarks - 28;
inventions - 8;
industrial designs - 1;
utility Models - 1;
selection achievements - 1;
agreements on the transfer of 

rights to IP objects - 6;
total - 45.

Branch of «NIIP» RSE 
in Atyrau

In 2016, the branch accepted the 
following number of applications 
for obtaining protection documents 
for industrial property objects:

trademarks - 25;
inventions - 8;
industrial designs - 1;
total - 34.
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«ҰЗМИ» РМК БАСЫЛЫМДАРЫ

2016 жылы келесі басылым-
дар дайындалды және басылып 
шығарылды:

• «Өнеркәсiп меншiгi – Про-
мышленная собственность» ҚР рес-
ми бюллетенінің 18 нөмірі;

• 2015 жылғы жылдық есеп 
әзірленді және шығарылды.

Тоқсан сайынғы «Қазақстанның 
зияткерлік меншігі» ғылыми-
практикалық журналының 4 нөмірі. 

БАСПА ҚЫЗМЕТІ 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

PUBLISHING ACTIVITY

ИЗДАНИЯ РГП «НИИС»

В 2016 году подготовлены и из-
даны:

• 18 номеров официального 
бюллетеня РК «Өнеркәсiп меншiгi 
– Промышленная собственность»;

• Годовой отчет за 2015 год; 
• 4 номера ежеквартально-

го научно-практического журнала 
«Интеллектуальная собственность 
Казахстана».

PUBLICATIONS OF "NIIP" RSE

In 2016, prepared and 
published:

• 18 issues of the offi cial 
bulletin of the Republic of 
Kazakhstan "Industrial Property";

• Annual report for 2015;
• 4 issues of the quarterly 

scientifi c and practical journal 
"Intellectual Property of 
Kazakhstan".



«ҰЗМИ» РМК КАДРЛАР ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ РГП «НИИС»

INFORMATION ON PERSONNEL OF «NIIP» RSE

2016 жылы институттың 
құрылымында кейбір өзгерістер 
орын алды.

«ҰЗМИ» РМК қызметкерлерінің 
штаттық саны 212 бірлікке жетті, 
соның ішінде «ҰЗМИ» РМК Алма-
ты қ,. Атырау қ., Өскемен қ., Пе-
тропавл қ., Шымкент қ. филиал-
дары бар. Мамандар арасында 10 
ғылым кандидаты бар.

2016 жылғы «ҰЗМИ» РМК қызметкерлерінің сандық және сапалық құрамы

Количественный и качественный состав сотрудников РГП «НИИС» в 2016 году

The quantitative and qualitative composition of the staff of «NIIP» RSE  in 2016

Көрсеткіші
Показатель

Index

Саны
Сотрудники

Personnel

Адам
Количество

Number
%

Қызметкерлер, барлығы
Служащие, всего
Employees, total

212 100

Қызметкерлер білімі:
Образование служащих:
Education of employees:

Ғылым кандидаттары
Кандидаты наук
Ph.D

10 4,7

Жоғары 
Высшее
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 6,13

Өнеркәсіптік меншік федералдық институты сертификатын алғандар
Имеют сертификаты Федерального института промышленной собственности
Have certifi cates of Federal Institute of Industrial property

8 3,77

Еуразиялық патенттік ведомствосының сертификатын алғандар
Имеют сертификаты Евразийского Патентного Ведомства
Have certifi cates of Eurasian Patent Offi ce

18 8,49

В отчетном 2016 году в структу-
ре института произошли некоторые 
изменения.

В отчетном году штатная числен-
ность сотрудников РГП «НИИС» со-
ставила 212 единиц, в том числе фи-
лиалы РГП «НИИС» в гг. Алматы, 
Шымкент, Атырау, Усть-Каменогорск, 
Петропавловск. Среди специалистов 
10 кандидатов наук.

In 2016, the structure of the 
institute underwent some changes.

Over the reporting year, the 
number of full time employees of 
“NIIP” RSE amounted to 212 units, 
including branches of “NIIP” RSE 
in Almaty, Shymkent, Atyrau, Ust-
Kamenogorsk and Petropavlovsk. 
There are 10 PhDs among 
specialists.
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Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» РМК

Мекен-жайы: 010000, Қазақстан 
Республикасы, Астана қ., Сол 
жағалау, Мәңгілік Ел даңғылы, 8, 
Кіреберіс № 1, № 2

Телефон: 8 (7172) 749580 
Факс: 8 (7172) 749621 
Call-орталығы: 8 (7172) 749660
Сайт: www.kazpatent.kz

Алматы қ. филиалы

Мекен-жайы: 050002, Алматы 
қ., Ришат және Муслим Абдуллин-
дер к-сі (бұрынғы Емелев к-сі), 6 үй, 
1 павильон

Телефон: 8 (727) 3977523
Факс: 8 (727) 3977376
Call-орталығы: 8 (727) 3977460
Оқу орталығы: 8 (727) 3977276

Атырау қ. филиалы

Мекен-жайы: 060006, Қазақстан 
Республикасы, Атырау қ., С.Датов 
көшесі, 8а үй

Телефон: 8 (7122) 308470

Петропавл қ. филиалы

Мекен-жайы: 150000, Қазақстан 
Республикасы, Петропавл қ., 
Қазақстан Конституциясы көшесі, 
үй 72, 212 кабинет

Телефон: 8 (7152) 501948

Өскемен қ. филиалы

Мекен-жайы: 070002, Қазақстан 
Республикасы, Өскемен қ., Воро-
шилов көшесі, 6 үй, кабинет 203

Телефон: 8 (7232) 702016

Шымкент қ. филиалы

Мекен-жайы: 160000, Қазақ-
стан Республикасы, Шымкент қ., 
Желтоқсан көшесі, 16 үй

Телефон: 8 (7252) 392073

РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан

Адрес: 010000, Республика Ка-
захстан, г. Астана,  пр. Мәңгілік Ел, 
8, Дом Министерств, подъезд № 1, 
№ 2

Телефон: 8 (7172) 749580
Факс: 8 (7172) 749621 
Call-центр: 8 (7172) 749660
Сайт: www.kazpatent.kz 

Филиал г. Алматы

Адрес: 050002, Республика Ка-
захстан, г. Алматы, ул. Ришата и 
Муслима Абдуллиных (бывшая ул. 
Емелева), дом 6, павильон 1.

Телефон: 8 (727) 3977523
Факс: 8 (727) 3977376
Call-центр: 8 (727) 3977460
Учебный центр: 8 (727) 3977276

Филиал г. Атырау

Адрес: 060006, Республика Казах-
стан, г. Атырау, ул. С. Датова, дом 8а

Телефон: 8 (7122) 308470

Филиал г. Петропавловск

Адрес: 150000, Республика Ка-
захстан, г. Петропавловск, ул. Кон-
ституции Казахстана, дом 72, каби-
нет 212

Телефон: 8 (7152) 501948

Филиал г. Усть-Каменогорск

Адрес: 070002, Республика Ка-
захстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Во-
рошилова, дом 6, кабинет 203

Телефон: 8 (7232) 702016

Филиал г. Шымкент

Адрес: 160000, Республика Ка-
захстан, г. Шымкент, ул. Желтоксан, 
дом 16

Телефон: 8 (7152) 392073

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CONTACT DETAILS

“National Institute of Intellectual 
Property” RSE of the Ministry 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan

Address: 010000, Republic of 
Kazakhstan, Astana, Mangilik Yel 
Avenue, 8, Entrances 1, 2.

Phone: 8 (7172) 749580
Fax: 8 (7172) 749621
Call-center: 8 (7172) 749660
Website: www.kazpatent.kz

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
Call-center: 8 (727) 3977460
Training center: 8 (727) 3977276

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, offi ce 212

Phone: 8 (7152) 501948

Branch in Ust-Kamenogorsk

Address: 070002, Republic of 
Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk, 
Voroshilov Street, 6, offi ce 203

Phone: 8 (7232) 702016

Branch in Shymkent

Address: 160000, Republic of 
Kazakhstan, Shymkent, Zheltoksan 
Street, 16

Phone: 8 (7252) 392073
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