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КЫРГЫЗПАТЕНТ ЖӨНҮНДӨ 
ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык 
менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги 
(мындан ары - Кыргызпатент) интеллектуалдык 
менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү 
жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу 
аткаруу бийлигинин органы болуп эсептелет, анын 
милдеттерине интеллектуалдык менчиктин бардык 
объектилери боюнча укуктук коргоо берүү жана 
кызыкдар болгон жактар менен бирдикте 
республикада инновациялык ишти өбөлгөлөөнүн 
механизмдерин иштеп чыгуу киргизилген.

Кыргызпатенттин алдында интеллектуалдык 
менчик объектилерин сактоо жана коргоо жаатында 
патенттик-маалыматтык кызматтарды көрсөтүүчү 
Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана 
(МПТК) жана ойлоп табуучулук ишти жана 
чыгармачыл демилгелерди өбөлгөлөө жана колдоо 
к ө р с ө т ү ү  б а г ы т ы н д а  и ш  а л ы п  б а р г а н 
Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик фонду 
(мындан ары - ИМ Мамфонду) иштейт.

Интеллектуалдык менчик жаатындагы 
мыйзамдык база 14 мыйзамды, ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын Граждандык кодексинин, Кыргыз 
Республикасынын Жазык кодексинин, Кыргыз 
Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 
тиешелүү ченемдерин камтыйт. Кабыл алынган 
мыйзамдарга ылайык, интеллектуалдык менчиктин 
айрым объектилери боюнча мамилелерди 
конкреттештирүүчү ар кандай жоболор жана 
эрежелер түрүндө 40 мыйзамга караштуу актылар 
жана 60тан ашуун ведомстволук актылар иштелип 
чыккан жана күчүнө киргизилген.

Кыргыз Республикасында интеллектуалдык 
менчик тутумун өнүктүрүүдө өзгөчө ролду эл аралык 
кызматташтык ойнойт. Эл аралык келишимдерге 
жигердүү кошулуу жана аларды ырааттуу ишке 
ашыруу эл аралык-укуктук шарттамды туруктуу 
кармоого мүмкүндүк берет.
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Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы 
интеллектуалдык менчик жаатындагы 25 көп 
тараптуу эл аралык келишимдердин катышуучусу 
болуп саналат. Алардын ичинен негизгилери болуп, 
Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж 
конвенциясы, Адабий жана көркөм чыгармаларды 
коргоо жөнүндө Берн конвенциясы, Белгилерди 
каттоо боюнча Мадрид макулдашуусу, Патент 
к о о п е р а ц и я с ы  ж ө н ү н д ө  к е л и ш и м , 
Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода 
аспектилери боюнча макулдашуу, Товардык 
белгилер жөнүндө мыйзамдар боюнча Сингапур 
келишими ж.б. саналышат.

Кыргыз Республикасы Интеллектуалдык 
менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ), 
Евразия патенттик уюмунун (ЕАПУ), Бүткүл 
дүйнөлүк соода уюмунун (БДСУ), Өсүмдүктөрдүн 
сорттору боюнча эл аралык союздун (UPOV), 
Интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо жана 
сактоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык 
кеңештин (ИММАК), Илимий-техникалык маалымат 
боюнча мамлекеттер аралык координациялык 
кеңештин (ИТММК), Укук ээлеринин коомдорунун 
Евразия конфедерациясынын (УКЕАК) мүчөсү 
болуп эсептелет.

Чет өлкөлөрдүн патенттик ведомстволору 
менен кызматташуу өнүгүүдө, анткени, тажрыйба 
алмашуу, акыркы тенденцияларга жана алдыңкы 
патенттик ведомстволордун иш багыттарына 
байкоо жүргүзүү Кыргыз Республикасында 
интеллектуалдык менчик тутумун өнүктүрүүнүн 
ажыратылгыс бөлүгү болуп эсептелет.
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Кыргызпатент тарабынан КМШ өлкөлөрүнүн, Түркиянын, 
Кытайдын, Франциянын, Австриянын, Польшанын, 
Ф и н л я н д и я н ы н ,  В е н г р и я н ы н  ж . б .  п а т е н т т и к 
ведомстволору менен интеллектуалдык менчик боюнча 
кызматташуу жөнүндө 47ден ашуун ведомстволор аралык 
макулдашуулар жана меморандумдар түзүлгөн



Интеллектуалдык менчикти натыйжалуу 
коргоо,  ошондой эле интеллектуалдык 
менчиктин натыйжаларын илгерилетүү жана 
к о м м е р ц и я л а ш т ы р у у  м а к с а т т а р ы н д а 
Кыргызпатент менен "Интеллектуалдык 
менчиктин укуктары жана объектилери менен 
транзакцияларды иштеп чыгуунун улуттук 
координациялык борбору" ассоциациясынын 
(IPChain) ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө 
меморандумга кол коюлган.

Ат а л га н  м е м о р а н д у м га  ы л а й ы к , 
К ы р г ы з п а т е н т  2 0 2 0 - ж ы л ы  ө з ү н ү н 
ишмердүүлүгүнө атайын программалык продукт 
«Гиперграф» - автордук сый акыны жыйноонун, 
б ө л ү ш т ү р ү ү н ү н  ж а н а  т ө л ө ө н ү н 
автоматташтырылган системасын жайылткан. 

«Гиперграф» автоматташтырылган 
системасынын башкы өзгөчөлүгү болуп, 
авторлорго жана укук ээлерине жагымдуу 
шартты түзүү, ошондой эле автордук сый акыны 
бөлүштүрүүнүн ачык-айкындуулугун камсыздоо 
саналат. 

Бул система авторлор, аткаруучулар жана 
укук ээлери; авторлордун чыгармалары; 
автордук сый акыларды жыйноо, бөлүштүрүү 
жана төлөө жөнүндө маалымдарга тиешелүү 
ба рд ы к  м а а л ы м а т т а рд ы  ө з ү н ү н  ж е к е 
к абинеттери  аркылуу  реалдуу  у бакыт 
режиминде ачык жана айкын ала алган, 
авторлордун жана укук ээлеринин мүлктүк 
укуктарын ишке ашырууну жакшыртууга 
мүмкүндүк түзөт.

Ошондой эле интеллектуалдык менчик 
жаатында натыйжалуу өз ара иштешүүнү 
камсыздоо максаттарында Кыргызпатент менен 
мамлекеттик органдардын, ЖОЖдордун жана 
коомдук уюмдардын ортосунда 30 меморандумга 
жана макулдашууга кол коюлган.
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КЫРГЫЗПАТЕНТТИН 2020-ЖЫЛДАГЫ
ИШИНИН СТАТИСТИКАСЫ

Кыргызпатент укуктук коргоо берүүгө экспертиза жүргүзөт 
жана интеллектуалдык менчик объектилерин мамлекеттик 
каттоону ишке ашырат.

2020-жылдын 31-декабрындагы абал боюнча Кыргыз 

Республикасынын аймагында интеллектуалдык менчик 75 410 
объектилери корголот, алардын ичинен:

 (31.12.2020-жылга) улуттук жол-жобо боюнча ойлоп табуулар – 194; 
Евразия патенттик конвенциясынын жол-жобосу  
боюнча - 6698 (31.12.20-жылга);

 пайдалуу моделдер – 49;

өнөр жай үлгүлөрү - 71, анын ичинде Гаага 
макулдашуусу жол-жобосу боюнча - 5241;

улуттук жол-жобо боюнча корголгон товардык 
белгилер – 11196;

эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык 
белгилер – 45497;

(14.04.2021-жылга)

жалпыга белгилүү товардык белгилер – 12;

товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары – 16;

автордук укук жана чектеш укуктар объектилери – 
4122;
 ЭЭМ үчүн программалар – 664;

маалымат базалары жана ИМСТ – 56;

салттуу билимдер – 264;

фирмалык аталыштар – 419;

рационализатордук сунуштар – 903;

2020-жылдын 31-декабрына карата Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик реестрлеринде улуттук жол-жобо боюнча бардыгы 
24 672 интеллектуалдык менчик объектиси катталган.

www.patent.kg

4  2021I

селекциялык жетишкендиктер – 8.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК 
ОБЪЕКТИСИ БОЛУП ЭМНЕ ЭСЕПТЕЛЕТ?

Интеллектуалдык  менчик объектилерине  төмөнкүлөр кирет:

1) интеллектуалдык иштин натыйжалары:

-    илим, адабият жана искусство чыгармалары;
-   аткаруулар, фонограммалар жана уктуруу уюмдарынын 

берүүлөрү;
- электрондук эсептөө машиналары үчүн программалар жана 

маалымат базалары;
- интегралдык микросхемалардын топологиялары 

(интеллектуалдык менчиктин "салттуу эмес объектилери");
-    ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү;
- селекциялык жетишкендиктер (интеллектуалдык менчиктин 

"салттуу эмес объектилери");
- ачылбаган маалымат (коммерциялык сыр), анын ичинде 

өндүрүш сырлары (ноу-хау), (интеллектуалдык менчиктин 
"салттуу эмес объектилери");

- салттуу билимдер (интеллектуалдык менчиктин "салттуу 
эмес объектилери").

2) граждандык жүгүртүүнүн катышуучуларын,
товарларды, иштерди жана кызмат 
көрсөтүүлөрдү жекелештирүү каражаттары: 

- товардык белгилер (тейлөө белгилери);
- товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары.

3) Граждандык кодексте же башка мыйзамдарда 
караштырылган учурлардагы интеллектуалдык иштин 
башка натыйжалары жана граждандык жүгүртүүнүн 
катышуучуларын, товарларды, иштерди жана кызмат 
көрсөтүүлөрдү жекелештирүү каражаттары. 

Интеллектуалдык менчиктин негизги мүнөздөмөсү болуп, 
интеллектуалдык менчиктин ээси жана биринчи кезекте автору 
гана аны пайдаланууга өзгөчө укуктуу экендиги, ошондой эле эч 
кандай башка жак автордун уруксатысыз интеллектуалдык 
менчикти кандайдыр бир ыкма менен пайдалана албай 
тургандыгы саналат. 

www.patent.kg
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК УКУКТАРДЫ
КОРГОО ЭМНЕ ҮЧҮН КЕРЕК?

Интеллектуалдык менчик объектилерин 
коргоо аларды Кыргызпатентте мамлекеттик 
каттоодон өткөрүп, коргоо документин алгандан 
кийин гана мүмкүн болот. 

Интеллектуалдык менчик объектилерин 
укуктук коргоо (каттоо) – бул комммерциялык 
жасалмалардан коргоону камтуу менен, өз 
иштелмелерине укуктарды башкаруу (сатуу, 
лицензиялоо, алмашуу же башка жактардын 
пайдалануусуна тыюу салуу) мүмкүндүгү.

Ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр 
жай үлгүлөрү, товардык белгилер өз ээсине 
маанилүү киреше алып келишет, ал эми укуктарды 
бузуучулар пайда болгон учурда – корголгон гана 
интеллектуалдык менчик объектилери укук 
бузуучулар менен күрөшүүгө, алардын аракеттери 
аркылуу келтирилген зыяндын ордун толтурууга 
мүмкүндүк берет. Ошентип, катталбаган 
интеллектуалдык менчик объектиси башка 
жактардын пайдалануусунан таптакыр корголбогон 
болуп эсептелет.  

  ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК
 ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ УКУКТУК КОРГООНУ

 КАНТИП АЛУУГА БОЛОТ?

Интеллектуалдык менчик объектисин каттоо 
Кыргызпатентке өтүнмө берүү жана тиешелүү 
алымды төлөө аркылуу ишке ашырылат. Тутумга 
http://service.patent.kg шилтеме аркылуу кирип, 
нускамага ылайык электрондук форматта өтүнмө 
берүүгө болот. Арыздын бланкын Кыргызпатенттин 
сайтынан табууга болот.

Патенттик алымдардын тизмесин жана 
алардын өлчөмдөрүн, өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн 
жана карап чыгуунун эрежелерин Кыргызпатенттин 
сайтынан табууга болот.

www.patent.kg
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 Өзүнүн атына же укук ээсине каттоо жөнүндө 
күбөлүк сураган автордук укук, чектеш укуктар 
объектилеринин же ИМСТнын бирден-бир автору 
болуп саналган жактарга жыйымдарды төлөө 
боюнча төмөнкүдөй жеңилдиктер берилет:

а) Улуу Ата Мекендик  согуштун катышуучусу же ага 
теңештирилген жактар, ошондой эле 1-топтогу майыптуулугу бар 
ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жактар жыйымдарды 
төлөөдөн бошотулат;

б) жеке жактар, алардын жашаган жерине карабастан, 
жыйымдардын өлчөмүнүн 10 пайызын төлөйт. 

Жеңилдиктер документтин көчүрмөсүн берүү менен, 
өтүнмө ээсинин Кыргызпатентке берген өтүнүч каты боюнча 
берилет.

О й л о п  та бу у н у н ,  п а й д а л у у  м од ел д и н , 
селекциялык жетишкендиктердин бирден-бир 
ээси болуп саналган жактарга жана өзүнүн атына 
ж е  о й л о п  та бу у га ,  п а й д а л у у  м од ел ге , 
селекциялык жетишкендиктерге патенттин 
бирден-бир ээси болуп саналгандарга патент 
сурагандарга алымды төлөө боюнча төмөнкүдөй 
жеңилдиктер берилет:

а) Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары же аларга 
теңештирилген жактар, ошондой эле ошондой эле 1-топтогу 
майыптуулугу бар ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 
жактар алымдарды төлөөдөн толук бошотулат;

б) жеке жактар, алардын жашаган жерине карабастан, 
жыйымдардын өлчөмүнүн 10 пайызын төлөйт. 

в) коммерциялык эмес уюмдар, илимий-изилдөө 
мекемелерин жана жогорку окуу жайларын кошуп, алардын 
турган ордуларына карабастан алымдардын өлчөмүнүн 10%ын 
төлөшөт. 

Жеңилдиктер көрсөтүлгөн документ менен бирге, өтүнмө 
ээсинин Кыргызпатентке берген өтүнүч каты боюнча берилет.

2

1
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН
КАТТООГО ӨТҮНМӨ БЕРҮҮДӨ КАНДАЙ 
ЖЕҢИЛДИКТЕР БАР?



а) Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары же 
аларга теңештирилген жактар, биринчи жана экинчи топтогу 
майыбы менен ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жактар, 
ошондой эле республикалык бюджеттен каржыланган 
мамлекеттик органдар жана мекемелер алымдарды төлөөдөн 
толугу менен бошотулат;

б) жеке жактар алымдардын өлчөмүнүн 10 пайызын 
төлөйт; 

в) коммерциялык эмес уюмдар, «а» пунктчасында 
караштырылган уюмдардан башкалары, алымдардын 
өлчөмүнүн 30%ын төлөйт. 

Салттуу билимдин ээси болуп саналган жактарга 
алымдарды төлөөдө төмөнкүдөй жеңилдиктер 
берилет:

3
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН 
КОРГООНУН МӨӨНӨТҮ КАНДАЙ?  

Укук ээсинин арызы боюнча Кыргыз Республикасынын 
Интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик 
реестрине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот.

www.patent.kg

10  2021I

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИСИН 
КАТТООГО ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮГӨ БОЛОБУ?



ӨНӨР ЖАЙ МЕНЧИК ОБЪЕКТИСИНЕ 
ТАЛАШ-ТАРТЫШТАР ПАЙДА БОЛГОН 
УЧУРДА ЭМНЕ КЫЛУУ КЕРЕК?

Өнөр жай менчик объектилери боюнча талаш-
тартыштар пайда болгон учурда, аны чечүүнүн 
жолдорунун бири болуп, Кыргызпатенттин алдындагы 
Апелляциялык кеңешке каршы пикир берүү эсептелет, 
ал Кыргыз Республикасында өнөр жай менчик 
о б ъ е к т и л е р и н и н  ж а н а  с е л е к ц и я л ы к 
жетишкендиктердин коргоого жөндөмдүүлүк 
маселелери боюнча талаш-тартыштарды кароо боюнча 
милдеттүү түрдөгү алгачкы орган болуп саналат.

Андан тышкары, өнөр жай менчик объектилери 
боюнча талаш-тартыштар соттор, укук коргоо 
органдары, монополияга каршы, бажы органдары 
тарабынан каралат. Интеллектуалдык менчик 
укуктарын бузгандыгы үчүн граждандык жана жазык 
жоопкерчилиги караштырылган.

Бүгүнкү күндө медиация институту иштейт, ал 
"Медиация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына ылайык,  өз  ара  кабыл алынган 
макулдашууга жетүү максаттарында талашып жаткан 
тараптардын кызыкчылыктарын макулдашуу жолу 
менен, медиатордун (медиаторлордун) жардамы 
астында талаш-тартыштарды сотсуз тартипте жөнгө 
салууга мүмкүндүк берет. Кыргызпатент менен 
"Кыргыз Республикасынын медиаторлорунун 
республикалык коомдоштугу" коомдук бирикмесинин 
ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандум 
түзүлгөн
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АВТОРДУК СЫЙАКЫ 
ДЕГЕН ЭМНЕ? 

«Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык 
Кыргызпатент авторлордун,  аткаруучулардын, 
фонограмма чыгаруучулардын жана башка автордук 
жана чектеш укуктардын ээлеринин мүлктүк укуктарын 
жамааттык негизде башкаруучу коомдук бирикме 
түзүлгөнгө чейин авторлордун жана укук ээлеринин 
мүлктүк укуктарын жамааттык башкаруу уюмунун 
милдетин аткарат. Кыргызпатент 1999-жылдан тартып 
авторлорго жана укук ээлерине автордук сый акыны 
(гонорар) чогултууну, бөлүштүрүүнү жана төлөп берүүнү 
ишке ашырып келет. 

Укуктарды жамааттык башкаруунун алкагында 
автордук сый акы өзүнөн музыкалык жана драмалык 
чыгармаларды аткаргандыгы үчүн авторго (ошондой эле 
анын мураскерлерине) төлөнүүчү гонорарды көрсөтөт. 

АВТОРДУК СЫЙАКЫГА КИМ 
ТАЛАПКЕР БОЛО АЛАТ? 

Биринчи кезекте автордун өзү. Автордук сый 
акыга болгон укугу чыгармага карата автордук укук менен 
бир учурда пайда болот. Автордук укук чыгарма жаралган 
учурдан тартып пайда болот. 

Бирок мындай укук башка жактарга өтүшү мүмкүн. 
Чыгарманы пайдалангандыгы үчүн сый акы алуу укук 
улантуучулуктун натыйжасында бир юридикалык жактан 
экинчисине мураскерлик боюнча өзгөчө укуктар менен 
бир учурда өтүшү, маселен, кайра уюштурууда, келишим 
боюнча өткөрүлүп берилиши мүмкүн. 

Кыргызпатент автордук жана чектеш укуктар 
чөйрөсүндө мамлекеттик башкарууну ишке ашырат, илим, 
адабият жана искусство жаатында чыгармачылыкты 
өнүктүрүү, сотко кайрылуу укугун камтуу менен, 
авторлордун жана чектеш укуктардын ээлеринин укуктарын 
ишке ашыруу үчүн укуктук шарттарды түзүүгө көмөк 
көрсөтөт, автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин 
пайдалануучулар менен келишимдерди түзөт. 

www.patent.kg
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Улуттук авторлордун мүлктүк укуктарын ишке 
ашырууга тиешелүү ыйгарым укуктары жазуу жүзүндөгү 
келишимдердин негизинде ыктыярдуу түрдө укук ээлери 
тарабынан түздөн-түз Кыргызпатентке өткөрүлүп 
берилген. Чет өлкөлүк авторлордун укуктары авторлордун 
мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкаруучу чет 
өлкөлүк уюмдар менен түзүлгөн макулдашууларга ылайык 
башкарылат.

КЫРГЫЗПАТЕНТ ОЙЛОП ТАБУУЧУЛАРГА, АВТОРЛОРГО 
ЖАНА ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИШТИН БАШКА ӨКҮЛДӨРҮНӨ 
КАНДАЙ КОЛДОО КӨРСӨТӨТ? 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 06.03.2019-
жылдагы №105 “Кыргыз Республикасында ойлоп 
табуучулук жана чыгармачылык ишке шыктандыруу 
жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомунун алкагында 
Кыргызпатент жана ИМ Мамфонду жазуу жүзүндөгү 
арыздын негизинде чыгармалардын авторлоруна, 
патенттердин авторлоруна/ээлерине финансылык жардам 
көрсөтөт. 

Патенттердин авторлоруна/ээлерине финансылык 
жардам төмөнкү максаттар үчүн, бир өтүнмө ээсине 200 000 
(эки жүз миң) сомго чейинки өлчөмдө берилет: 

  өнөр жай менчик объектилерин, селекциялык 
жетишкендиктерди, анын ичинде чет өлкөлөрдө патенттөө, 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген 
тиешелүү алымдардын өлчөмүндө;

  тажрыйбалык үлгүлөрдү түзүүлөр (күчүндөгү патент же 
патент берүү жөнүндө чечим болгон учурда, чыгымдардын 
көрсөтүлгөн сметасына ылайык); 

  интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды 
кармоо жана калыбына келтирүү, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтү тарабынан белгиленген тиешелүү алымдардын 
өлчөмүндө болот.
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Ч ы г а р м а л а рд ы н  а в т о рл о р у н а 
к а р ж ы л ы к  ж а рд а м  ба с ы л м а л а рд ы 
(китептер, брошюралар, альбомдор, 
плакаттар, буклеттер) чыгаруу үчүн бир 
өтүнмө ээсине 100000 (жүз миң) сомго 
чейинки өлчөмдө берилет.

Ойлоп табуучулук, чыгармачылык 
жана инновациялык ишке өбөлгө түзүү, 
ойлоп табуучунун, автордун жана чектеш 
укуктар ээлеринин аброюн көтөрүү 
максатында төмөнкүдөй атайын эл аралык 
сыйлыктар - ИМБДУнун Алтын медалы жана 
ЕАПУнун «Ойлоп табуучулукка жана 
патенттик ишке кошкон салымы үчүн» В. И. 
Блинников атындагы Алтын медалы 
уюштурулган.

Медалдар менен ойлоп табуучулук 
жана патенттик иштин калыптанышына, 
өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон ойлоп 
табуучулар, авторлор, компаниялар жана 
ишканалар, интеллектуалдык менчик 
жаатындагы адистер жана уюмдар, жеке 
жана юридикалык жактар, чыгармачыл 
бирликтер, илимий жана илимий- изилдөө 
мекемелери, илимий-техникалык коомдор 
сыйланышат. 

Инновациялык жана чыгармачылык 
долбоорлорду ишке ашыруу үчүн каржылык 
жардам берүүгө өтүнмөлөрдү берүү 
жөнүндө, ошондой эле ИМБДУнун Алтын 
медалы жана ЕАПУнун В. И. Блинников 
атындагы Алтын медалы менен сыйлоо 
боюнча конкурска катышуу тууралуу 
м а а л ы м а т т ы  И М  М а м ф о н д у н у н 
http://fund.patent.kg сайтынан табууга болот.
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ИЛИМИЙ-ТЕХНИКАЛЫК ЧЫГАРМАЧЫЛЫК 
ЧӨЙРӨСҮНДӨ БАЛДАРГА ЖАНА 
ЖАШТАРГА КЫРГЫЗПАТЕНТ КАНДАЙ 
КОЛДОО КӨРСӨТӨТ?

С т у д е н т  ж а ш т а р д ы н  ж а н а  м е к т е п 
окуучуларынын чыгармачылык жигердүүлүгүн 
жогорулатуу жана ойлоп табуучулукка шыктандыруу 
максатында Кыргызпатент жыл сайын жогорку 
класстын окуучулары үчүн интеллектуалдык менчик 
боюнча "Келечек жаратманы" Республикалык 
олимпиаданы өткөрөт. Конкурска 130дан ашык 
мектеп окуучулары катышып, алардын ичинен 26 
жеңүүчү Ойлоп табуучу балдардын эл аралык күнүнө 
карата эстелик сыйлыктар менен сыйланышкан.

Балдардын чыгармачылык активдүүлүгүн 
жогорулатууга көмөктөшүү, чыгармачыл жаштардын 
арасында натыйжалуу байланыштарды жөнгө салуу, 
ошондой эле 2020-жылы таланттуу балдардын өз 
ара иштешүүлөрү жана пикир алышуулары үчүн 
м а м л е к ет т е р  а р а л ы к  к о м м у н и к а ц и я л ы к 
аянтчаларды уюштуруу максаттарында Кыргыз 
Республикасынын Өкүлчүлүгүндө ИМ Мамфондунун 
базасында (Өкүлчүлүк) «Мектеп патенти – келечекке 
кадам» Эл аралык конкурсу ачылган. 

Өкүлчүлүк Интеллектуалдык менчик боюнча 
Федералдык кызматтын колдоосунда «Кадуцей» эл 
аралык кызматташуу борбору» Фонду жана 
Технологияларды жана инновацияларды колдоо 
б о р б о р у н у н  а с с о ц и а ц и я с ы  т а р а б ы н а н 
демилгеленген «Мектеп патенти – келечекке кадам» 
Эл аралык конкурсунун Жоболорунда белгиленген 
ыйгарым укугунун алкагында ишмердүүлүгүн жүзөгө 
ашырат. 

2021-жылы «Мектеп патенти – келечекке 
кадам» Эл аралык конкурсунун номинацияларына 
ылайык «Келечек жаратманы» Республикалык 
олимпиаданын жогоруда аталган 26 жеңүүчүлөрүнүн 
ичинен конкурстун регионалдык этаыбынын 
жыйынтыгы боюнча 6 эмгек Уюштуруу комитетине 
жөнөтүлгөн.
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Эл аралык конкурстун финалдык этабынын 
жыйынтыгы боюнча «Ойлоп табуу» номинациясында 
Бишкек шаарынын «Эрудит» ОБКсынын 9-
классынын окуучусу Полтавцева Ариана "Жасалма 
жарыктандырууда өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн 
автоматташтырылган чакан күнөскана" долбоору 
менен биринчи орунду ээледи. «Сөздүн чебери» 
номинациясында Ысык-Көл облусунун К. Усөнбеков 
атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу 
Абдылдаева Уулжан «Күнөстүү шаар же Күн Шаары» 
долбоору менен үчүнчү орунду ээледи.

 Ошондой эле «КЕЛЕЧЕККЕ КӨЗ КАРАШ» 
Евразия патенттик универсиадасына катышуу үчүн 
ИМ Мамфонду тарабынан
универсиаданын номинацияларына ылайык 13 
чыгармачылык эмгектер жана долбоорлор 
жөнөтүлгөн. 

Бул универсиада таланттуу жаштарды колдоо 
жана интеллектуалдык менчик маселелеринде 
алардын кызыкчылыктарын жогорулатуу максатында 
өткөрүлөт.

« Б и з  –  Н .  Т е с л а н ы н  т у к у м у б у з . 
Жаратылыштын бардык мыйзамдары биздин 
колубузда» универсиаданын жыйынтыгы боюнча 
Бабаджанов Ашот «Пластиканы жутууга жөндөмдүү 
курт-кумурскалар» долбоору менен экинчи орунду 
ээлеген. 

Жыл сайын өткөрүлүүчү, анын ичинде эл 
аралык конкурстарды өткөрүү жөнүндө жарыя 
ж а л п ы г а  м а а л ы м а т  к а р а ж а т т а р ы н а , 
К ы р г ы з п а т е н т т и н  р а с м и й  с а й т ы н а ,  И М 
Мамфондунун сайтына жана Интернет желесине 
жарыяланат. 

Окуучулардын жана студенттердин арасында 
бир топ таланттуу, зээндүү жаштарды табуу 
м а к с а т ы н д а  И М  М а м ф о н д у  К ы р г ы з 
Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрү менен 
кызматташуунун, ошондой эле балдардын жана 
өспүрүмдөрдүн илимий-техникалык жана көркөм 
чыгармачылык ийримдерин өнүктүрүүнүн ар түрдүү 
формаларын дайыма колдойт. 

www.patent.kg
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Бүгүнкү күндө Кыргызпатенттин колдоосунда 
42 техникалык чыгармачылык жана фольклордук 
ийримдери, 4 робототехника ийрими ачылган, анда 
1000ден ашык мектеп окуучусу билим алат. Бул 
ийримдерде балдар ойлоп табуучулук, изилдөөчүлүк 
жана чыгармачылык ишке үйрөнө алышат. Айрым 
балдардын жана өспүрүмдөрдүн илим менен 
техникага болгон кызыгуусу алардын келечектеги 
кесиптеринин негизи болуп калышы мүмкүн.

2021-жылы ведомство интеллектуалдык 
менчик жана инновация жөнүндө калктын, анын 
ичинде балдардын жана жаштардын 
маалыматтуулугун жогорулатууга арналган бир катар 
иш-чараларды өткөрүүнү пландаштырууда. 

Кыргызпатент 20 жылдан ашуун убакыттан 
бери жаш авторлорго, алардын чыгармачылык 
эмгектерин ишке ашырууга жардам берүү менен, 
"Саамалык" жана "7 жаш автор" долбоорлорунун 
алкагында жаштардын чыгармачылыгын колдоо 
боюнча иш жүргүзүп келет.

Бул адабий долбоорлорду ишке ашырган 
мезгил ичинде "Саамалык" адабий альманахында 
республиканын бардык аймактарындагы жаңы 
жазып баштаган жаш авторлордун 900дөн 
ашуун чыгармалары басылып чыкты, ошондой эле 
"7 жаш автор" долбоору боюнча 70 жаш 
жазуучунун китептери чыгарылды.

ä¸í 900  
àøóóí 

÷ûãàðìàëàð
áàñûëûï 
÷ûêòû 

 

«Ñààìàëûê» 

æàíà 

«7 æàø 

àâòîð»

äîëáîîðëîðó

42 
òåõíèêàëûê 
÷ûãàðìà÷û-

ëûê 
æàíà 

ôîëüêëîðäóê 
èéðèìäåðè
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Патенттик маалымат - бул өтүнмөлөрдө жана коргоо 
документтеринде камтылган маалымат. Бул маалымат өтүнмө ээси 
жана патент ээси же укук ээси жөнүндө библиографиялык 
маалыматтарды, өтүнмө берилген ойлоп табуунун сыпаттамасын 
жана өтүнмө ээси сураган патенттик коргоонун көлөмүн көрсөтүүчү 
ойлоп табуунун формуласынын пункттарынын тизмесин же ЭПЖнын 
рубрикаларын камтышы мүмкүн. Патенттик маалымат алуу үчүн 
МПТКга кайрылуу керек, анда студенттердин, окумуштуулардын, 
ойлоп табуучулардын, экономиканын реалдуу секторунун 
адистеринин ойлоп табуучулук жана инновациялык ишине жардам 
иретинде өлкөдөгү бирден-бир патенттик жана патенттик эмес 
адабияттарды табууга болот. Пайдалануучулардын сурамдары 
боюнча МПТК интеллектуалдык менчиктин бардык объектилери 
боюнча патенттик издөөлөрдү жүргүзүп, эл аралык патенттик 
жиктеме, өнөр жай менчиги объектилерине өтүнмө берүү боюнча 
кеңештерди берет. 

Кыргызпатент ай сайын Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик реестрлеринде катталган интеллектуалдык менчик 
о б ъ е к т и л е р и  ж е н ү н д ө  м а а л ы м а т т а р д ы  к а м т ы г а н 
«Интеллектуалдык менчик» расмий бюллетенин чыгарат. 
Басылманын электрондук вариантын ведомствонун расмий 
сайтынын "Жарыялоолор" бөлүмүнөн окууга болот. 

Интеллектуалдык менчиктин катталган объектилери жөнүндө 
маалыматтардын ачыктыгын жана кирүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу 
максатында Кыргызпатенттин расмий сайтында корголуучу товардык 
белгилер (улуттук жол-жобо) боюнча издөө тутуму менен товардык 
белгилер боюнча улуттук маалымат базасы жайгаштырылган. 
Маалымат базасы ай сайын «Интеллектуалдык менчик» расмий 
бюллетени жарыялангандан кийин жаңыланып турат. 

Ошондой эле өтүнмө ээлери, патенттик ишенимдүү өкүлдөр 
жана башка кызыкдар болгон жактар үчүн ведомствонун расмий 
сайты аркылуу жана "Түндүк" ведомстволор аралык электрондук өз 
ара иштешүү тутуму аркылуу - мамлекеттик органдардын, 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик жана 
муниципиалдык мекемелердин жана ишканалардын, менчик 
формасына карабастан, жеке жана юридикалык жактардын 
ортосунда маалымат алмашуу үчүн интеллектуалдык менчик 
объектилеринин улуттук маалымат базасына кирүү мүмкүндүгүн 
берүү пландаштырылууда. 

ПАТЕНТТИК МААЛЫМАТТЫ
КАЙДАН ТАПСА БОЛОТ?
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Патенттик маалымат алуу үчүн Мамлекеттик патенттик-
техникалык китепканага (МПТК) кайрылуу керек. Андан 
студенттердин, окумуштуулардын, ойлоп табуучулардын, 
экономиканын реалдуу секторунун адистеринин ойлоп табуучулук 
жана инновациялык ишине жардам иретинде өлкөдөгү бирден бир 
патенттик жана патенттик эмес адабияттарды табууга болот. 
Пайдалануучулардын сурамдары боюнча МПТК интеллектуалдык 
менчиктин бардык объектилери боюнча патенттик издөөлөрдү 
жүргүзүп, эл аралык патенттик жиктеме, өнөр жай менчиги 
объектилерине өтүнмө берүү боюнча кеңештерди берет. 

Кыргызпатент ай сайын Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик реестрлеринде катталган интеллектуалдык менчик 
объектилери жөнүндө маалыматтарды камтыган «Интеллектуалдык 
менчик» расмий бюллетенин чыгарат. Басылманын электрондук 
вариантын ведомствонун расмий сайтынын “Жарыялоолор” 
бөлүмүнөн окууга болот. 

Интеллектуалдык менчиктин катталган объектилери жөнүндө 
маалыматтардын ачыктыгын жана кирүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу 
максатында Кыргызпатенттин расмий сайтында корголуучу товардык 
белгилер (улуттук жол-жобо) боюнча издөө тутуму менен товардык 
белгилер боюнча улуттук маалымат базасы жайгаштырылган. 
Маалымат базасы ай сайын «Интеллектуалдык менчик» расмий 
бюллетени жарыялангандан кийин жаңыланып турат. 

Ошондой эле 2020-жылы өтүнмө ээлери, патенттик 
ишенимдүү өкүлдөр жана башка кызыкдар болгон жактар үчүн 
ведомствонун расмий сайты аркылуу жана “Түндүк”  ведомстволор 
аралык электрондук өз ара аракеттешүү тутуму аркылуу – 
мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын, мамлекеттик жана муниципиалдык мекемелердин 
жана ишканалардын, менчик формасына карабастан жеке жана 
юридикалык жактардын ортосунда маалымат алмашуу үчүн 
интеллектуалдык менчик объектилеринин улуттук маалымат 
базасына кирүү мүмкүндүгүн берүү пландаштырылууда. 

ИМ Мамфонду Технологияларды жана инновацияларды 
колдоо борборлорунун (ТИКБ) ишин координациялайт.

Интеллектуалдык менчик жаатында адистештирилген 
маалымат базаларына кирүү, ошондой эле иштелмелерди 
коммерциялаштырууда патенттик изилдөөлөрдү жүргүзүүгө 
жана патенттик маалыматтарды пайдаланууга үйрөнүү үчүн 
азыркы учурда республиканын аймактары боюнча ТИКБнын 
төмөнкү 24 филиалына кайрылууга болот. 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАРДЫ 
КОЛДОО БОРБОРУ
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АЙМАКТАР БОЮНЧА ТИКБ ТАРАМДАРЫ:

БИШКЕК 
ШААРЫ:

- Кыргызпатенттин алдындагы Мамлекеттик 
патенттик-техникалык китепкана, Эркиндик бульв., 58А
тел.: +(996) 312 625894

- Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, 
транспорт жана архитектура университети, Малдыбаев 
көч., 34б,  
тел.: + 996 (312) 543561

- Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян 
университети, Киев көч., 44, 
тел.:+ 996 (312) 662567

- И. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 
медицина академиясы, Ахунбаев көч., 92,
 тел.: + 996(312) 545881

- «Ала-Тоо» эл аралык университети, Анкара көч., 1/8, 
тел.:+ 996 (312) 631425 

 - Ш. Мусакожоев атындагы Инновациялар 
академиясы, Исанов көч., 5/1, 
тел.:+ 996 (312) 453446 

- К. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык 
университети, Медеров көч., 68, 
тел.:+ 996 (312) 540545

- Бишкек травматология жана ортопедия илимий-
изилдөө борбору, Кривоносов көч., 206, 
 тел.+ 996 (312) 211772

- М. Мамакеев атындагы Улуттук хирургия борбору, 3-
линия көч., 25,
тел.:+ 996 (312) 219996

- Энени жана баланы коргоо улуттук борбору, 
Ахунбаев көч., 190, 
тел.: + 996 (312) 492371

- Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер 
академиясынын (КР УИА) Физика институту, Чүй 
проспекти, 265а, 
тел.:+ 996 (312) 657698

- Чүй облустук китепканасы, Кант ш., Маликов тар 
көч., 5,
тел.: + 996 (3122) 50922

www.patent.kg
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- Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-
Абад ш., Ленин көч., 57, 
тел.:+ 996 (3722) 55968

- К. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет, 
Джалал-Абад ш., Жеңижок көч., 30, 
тел.:+ 996 (3722) 51687 

- ЖАМУнун алдындагы Кочкор-Ата колледжи,  
Транспортная көч., №5, 
тел.:+ 996 (3734)53135

- КР УИАнын Түштүк бөлүмүнүн Жалал-Абад илимий 
борбору, Жалал-Абад ш., Токтогул көч., 43, 
тел.: + 996 (3722) 55485

ЖАЛАЛ-АБАД 
ОБЛУСУ:

- С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик 
университети, Нарын ш., С. Орозбак уулу көч., 47, 
тел.:+ 996 (3522) 50814

НАРЫН
ОБЛУСУ:

- К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик 
университети, Каракол ш., Абдрахманов көч, 103, 
 тел.: + 996 (03922) 50123

ЫСЫК-КӨЛ 
ОБЛУСУ:

- Талас мамлекеттик университети, Талас ш., 
Нуржанов көч., 25; 
тел.:+ 996 (3422) 52015

ТАЛАС
 ОБЛУСУ:

- Ош мамлекеттик университети, Ош ш., 
Ленин көч., 331, 
тел.: + 996 (3222) 24060 

- М. Адышев атындагы Ош технологиялык 
университети, Ош ш., Исанов көч., 81, 
тел.:+ 996 (3222) 43314

- Кыргыз-Өзбек университети, Ош ш., 
Г. Айтиев көч., 27, 
тел.:+ 996 (3222) 57055

- КР УИАнын Түштүк бөлүмүнүн А. С. Джаманбаев 
атындагы Жаратылыш ресурстары институту, Ош ш.,
 А. Каримов көч., 31, 
тел.: + 996 (3222) 24532

- Т. Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасы 
Ош ш., Курманжан Датка көч., 274, 
тел.: +996(322)56743

ОШ 
ОБЛУСУ:
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ТЕХНОПАРКТАР
Интеллектуалдык менчиктин авторлорунун жана бизнес-

түзүмдөрүнүн өз ара аракеттешүүсү үчүн байланыш каналдарын 
түзүү максаттарында Кыргызпатент тарабынан Кыргызстандын 
жогорку окуу жайларынын алдында технопарктарды түзүү боюнча 
конкурс өткөрүлгөн. 

Министрликтердин, ведомстволордун жана бизнес-
коомдоштуктардын өкүлдөрүнөн турган ведомстволор аралык 
к о м и с с и я н ы н  о т у р у м у н у н  ж ы й ы н т ы к т а р ы  б о ю н ч а 
Кыргызпатенттин жардамы менен төмөнкү ЖОЖдордо 
технопарктар ачылды:

 М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК 
УНИВЕРСИТЕТИ (ОШТУ);

- И. РАЗЗАКОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ 
МАМЛЕКЕТТИК ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ 
(КМТУ); 

- Н. ИСАНОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ 
МАМЛЕКЕТТИК КУРУЛУШ, ТРАНСПОРТ 
ЖАНА АРХИТЕКТУРА УНИВЕРСИТЕТИ 

2023-ЖЫЛГА ЧЕЙИНКИ МЕЗГИЛГЕ ТЕХНОПАРКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ 
КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ ИШТЕЛИП ЧЫГЫП, БЕКИТИЛДИ.

Багыттары:

 рыноктогу маркетинг изилдөөлөрү;
 инжиниринг кызмат көрсөтүүлөрү;
 долбоордук бөлүк боюнча кызмат көрсөтүүлөр;
 илимий топтордун илимий-изилдөө жана 

тажрыйба-конструктордук иштерин ишке ашыруу; 
 квалификацияны жогорулатуу курстарын 

уюштуруу.

КМТУнун 
Технологиялык паркы

Технологиялык парктын юридикалык дареги:
720044, Бишкек ш., Ч. Айтматов проспекти, 66,
И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети 
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Багыттар:

- технологиялардын трансферти 
боюнча курулуш жана архитектура 

жаатында инновациялык колдонмо ДИИ 
жана ТКИ долбоорлорун ишке ашыруу;   

  - минералдык чийки заттарды кайрадан            
иштетүү үчүн имараттын, машиналардын жана  

жабдуулардын энергия үнөмдөөсү боюнча IT- 
технологиялары жана программалык камсыздоо  

боюнча, инновациялык продукцияларды чыгарууну 
иштеп чыгуу жана өздөштүрүү;

- жаңы курулуш жана жол машиналарын жана 
жаңы материалдарды түзүү.

Н. ИСАНОВ АТЫНДАГЫ 
КМКТАнун «ТЕХНОПАРК»
ИЛИМИЙ-
ТЕХНОЛОГИЯЛЫК 
БОРБОРУ

Технологиялык парктын юридикалык дареги:
720020, Бишкек ш., Малдыбаев көч., 34Б, 3-корп. Н. Исанов атындагы Кыргыз 
мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети.

«ОШТУ 
ТЕХНОПАРКЫ»

Багыттары:
- стратегиялык маалыматтык 

технологиялар (IT) жана программалык 
камсыздоо, энергиялык майнаптуулук жана 
энергия үнөмдөө багыттары боюнча 
инновациялык продукцияларды чыгаруу; 

- жаңы техниканы жана жаңы 
материалдарды өндүрүү; 

- маркетингдик изилдөөлөр;
- геологиялык чалгындоолорду, тоо жана 

курулуш иштерин, тажрыйба- конструктордук 
иштерди долбоорлоо; 

- кесиптик иш боюнча окутуу курстарын 
уюштуруу. 

Технологиялык парктын юридикалык дареги:
723503, Ош ш., Исанов көч.,81.
М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети

www.patent.kg
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Алгачкы мамлекеттик 
ИННОВАЦИЯЛЫК БОРБОР

Инновациялык экосистеманын өнүгүшү үчүн негизги 
элемент болуп инновациялык инфратүзүмдү түзүү саналат. 
Биринчи инфратүзүмдүк долбоор катары Кыргызпатенттин 
алдындагы Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананы 
(МПТК) көп функциялуу Инновациялык борбор кылып кайра 
түзүү пландаштырылган. 

Инновациялык борбордун компоненттери төмөнкүлөр 
болмокчу:

o   Fablab, Youth iLab - өндүрүштүк-инновациялык лаборатория, 
студенттер менен окуучуларга жеткиликтүү болмокчу;

o   C o - w o r k i n g - идеялаш адамдардын биргелешип иштеши 
үчүн  а т а й ы н  ш а р т т а р  м е н е н  түзүлгөн мейкиндик; 

o конференц-зал     Заманбап жабдуулар менен жабдылган 
жана  жолугушуулар  үчүн  бөлмөлөр ,  бул  жерде 
стартапчылардын көндүмдөрү жана компетенциялары 
өнүктүрүлөт, күчтүү event management топ түзүлөт;

o    Front Desk - инноваторлор үчүн бир терезе принцибинде 
иштеген жай, менторлордун жана стартапчылардын 
маалыматтар базалары.

Инновациялык борбор стартап-экосистемасынын 
өнүгүшү үчүн Кыргыз Республикасынын аймагындагы алгачкы 
уникалдуу аянтча болот, ал инновациялар экосистемасынын 
бардык өкүлдөрүн бириктирет. 

Инновациялык борбор туруктуу маалымат алмашуу, 
тажрыйба алмашуу, жеке менчик сектор менен биргелешип 
окутууларды жана башка иш-чараларды өткөрүү механизмин 
түзүү аркылуу инновациялык процесстин өнүгүшү үчүн 
жагымдуу шарттарды түзмөкчү.

Инновациялык борбордо мамлекеттик деңгээлдеги ири 
иш-чаралар өткөрүлөт, башталгыч стартапчылар үчүн 
аянтчалар берилет, бардык жаш-курактагы адамдар үчүн 
технологиялык багыттардагы акысыз окутуулар өткөрүлөт.

www.patent.kg
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2 0 1 5 - 2 0 1 8 - ж ы л д а р ы  К ы р г ы з п ате н т  " М ы к т ы 
инновациялык долбоор" конкурсун өткөргөн. Конкурстун 
максаты келечектүү инновациялык долбоорлорду жана 
иштелмелерди табуу, республикада инновациялык ишти 
активдештирүү, ички жана тышкы рыноктордо инновациялык 
долбоорлорду илгерилетүүгө көмөк көрсөтүү болгон.

Долбоорду ишке ашыруу үчүн 6 573 168 сом 
суммасында финансылык колдоо көрсөтүлгөн. 

2019-жылдан тартып Кыргызпатент ойлоп табуучулук 
ишмердүүлүккө дем берүү, инновациялык технологияларга 
кызыгууну арттыруу максатында "Стартап - Кыргызстан" 
республикалык конкурсун өткөрүп келе жатат. 

Конкурстун жыйынтыгы боюнча 2020-жылы төрт 
стартап-долбооруна 1 600 000 сом суммасында мамлекеттик 
грант берилген.

2021-жылы 1-февралга чейин 
бардык багыттар жана тармактар 
б о ю н ч а  ч е к т ө ө с ү з  к о н к у р с к а 
өтүнмөлөр кабыл алынды. Тандалып 
а л ы н г а н  д о л б о о р л о р 
акселерациялык программадан 
өтүшкөн. 

Т а н д о о н у н  б а р д ы к 
тепкичтеринен өткөн, долбоордун 
жаңычылдыгын камтуу менен, бир 
стартапты ишке ашырууга 500 000 
сомго чейин мамлекеттик грант 
бөлүнөт.

Конкурска катышуунун 
талаптары жана шарттары жөнүндө 
кеңири маалыматты 
Кыргызпатенттин сайтынан билүүгө 
болот.

Кыргызпатент 2020-жылдан тартып республиканын 
окуу жайларында бизнес-инкубаторлордун ишин жайылтуу 
практикасынын долбоорун ишке киргизген. Бизнес-
инкубаторлордун иштерин жайылтуу практикасы үчүн 
өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча 36 ЖОЖдун 
ичинен 11и тандалып алынды. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК ИШТИН НАТЫЙЖАЛАРЫН ЖАЙЫЛТУУ 
ҮЧҮН КЫРГЫЗПАТЕНТ КАНДАЙ КОЛДОО КӨРСӨТӨТ? 

www.patent.kg
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ЖОЖдордо бизнес-инкубаторлорун ачуунун негизги 
максаты – бул реалдуу технологияларга студенттерди окутуу 
(маркетинг, бизнести монеталаштыруунун конкреттүү 
чөйрөлүндө бизнестин ыкмалары менен продуктыны алга 
жылдыруу, жарнама ж.б.у.с.)

2021-жылдын 24-февралынан тартып 26-мартына 
чейин тандалып алынган ЖОЖдордун өкүлдөрү үчүн «Бизнес-
инкубатор» акселерациясы өткөрүлгөн. 

Жыйынтыгы боюнча төмөнкү ЖОЖдордо республика 
боюнча биринчи бизнес-инкубаторлорун ачуу болуп өттү: 

К. И. Скрябин 
атындагы 

Кыргыз улуттук 
агрардык 

университети

И. Раззаков 
атындагы Кыргыз 

мамлекеттик 
техникалык 

университети

К. Тыныстанов 
атындагы 
Ысык-Көл 

мамлекеттик 
университети

С. Нааматов 
атындагы Нарын 

мамлекеттик 
университети

Ош 
мамлекеттик 
университети

Ош 
технологиялык 
университети

Б. И. Ельцин 
атындагы 

Кыргыз-Орус 
Славян 

университети

Борбордук 
Азиядагы 
Эл аралык 

университет      
(Токмок ш.)

М. Рыскулбеков 
атындагы Кыргыз 

экономикалык 
университети

Ала-Тоо 
Эл аралык 

университети

Кыргызстан-
Германия 
Колдонмо 

информатика 
институту

BUSINESS
INCUBATOR
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Кыргызпатент STEM-билим берүүгө өзгөчө көңүл бөлөт. 
Илимий ойлоп табуучулук жана инновациялык ишмердүүлүккө 
жаштарды тартуу, окутуунун креативдүү методикасын колдонууга 
кызыкчылыкты козгоо максатында 500 өспүрүм жана мугалим 
үчүн окутуу өткөрүлгөн. 
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2021-жылы Бишкек, Ош, Токмок, Талас, Жалал-Абад, Кызыл-Кыя, 
Баткен жана Нарын шаарларында Билим кербенинин алкагында 
«STEAM Ideathon» өткөрүлгөн. Мектеп жана мектептен тышкары 
мекемелердин өкүлдөрү STEAM-билим берүүнүн ролдук модели, 
өзүн-өзү аныктоо жана өзүн-өзү баалоо деңгээлине кантип чыгуу 
керектиги менен таанышкан, сын көз менен ой жүгүртүү 
көндүмдөрүн окутууда командалык иштин, коммуникациянын 
маанилүүлүгүн көрсөтүштү. Иш-чаранын катышуучулары үчүн 5 
багыт: илим, программалоо, робототехника, искусство жана 
математика боюнча практикалык семинарлар өткөрүлдү. SТЕАМ-
мугалимдердин көндүмдөрү боюнча сессиялар өткөрүлүп, анда 
региондордон 160тан ашык мугалим өз деңгээлдеринде 
трансформациялоо үчүн кошумча мотивация ала алышты. 
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Креативдүү экономика 
акыркы жылдары дүйнөлүк 
эк ономик анын  бир  кыйла 
д и н а м и к а л у у  ө н ү г ү ү ч ү 
секторлорунун бири болуп 
саналат. Көптөгөн өлкөлөрдүн 
т а ж р ы й б а с ы  И Д П н ы н 
к р е а т и в д ү ү  с е к т о р у н у н 
ү л ү ш ү н ү н  к ө б ө й ү ү  ж а н а 
туруктуу өсүү тенденциясын 
даңазалайт. Кыргызстанда 
к р е а т и в д ү ү  э к о н о м и к а 
инновациялык ишкердикти 
ө н ү к т ү р ү ү г ө ,  э к с п о р т т у 
к ө б ө й т ү ү г ө ,  к а л к т ы н 
ж у м у ш т у у л у г у н а  ж а н а 
кирешенин өсүүсүнө мүмкүндүк 
т ү з г ө н  у з а к  м ө ө н ө т т ү ү 
капиталдык салымды талап 
к ы л б а г а н  б и л и м д е р г е 
негизделген экономиканын 
келечектүү сектору катары 
каралат. 
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Кыргызпатент Кыргыз Республикасынын креативдүү 
индустриясын өнүктүрүүгө көмөктөшүү боюнча негизги 
органдардын бири катары 2021-2023-жылдарга Кыргыз 
Республикасында Креативдүү экономиканы өнүктүрүү 
концепциясынын долбоорун, ошондой эле аны ишке ашыруу 
боюнча Иш-аракеттердин планын иштеп чыгууга активдүү 
катышкан. Концепция экономикага креативдүү индустриянын 
салымын талдоону; креативдүү индустриянын мүмкүнчүлүгүн 
баалоону; өнүгүүгө тоскоолдук кылган бул чөйрөдөгү башкы 
көйгөйлөрдү, факторлорду табууну; жакынкы келечекте өнүгүүнү 
көрө билүүнү караштырат. Кыргызпатент тарабынан Креативдүү 
индустрия институтун өнүктүрүүгө көмөктөшүү боюнча Жол 
картасы иштелип чыккан. 

2021-жылдын 17-18-мартында Интеллектуалдык 
менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму менен биргеликте 
Кыргызпатент тарабынан уюштурулган креативдүү индустрия 
боюнча Улуттук семинар өткөрүлгөн. 
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ГЛОБАЛДЫК  ИННОВАЦИЯЛЫК ИНДЕКСТЕГИ  
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
КӨРСӨТКҮЧҮ

Кыргыз Республикасы быйыл Глобалдык инновациялык 
индексте ээледи, бул былтыркы 94-орунду (24.51 балл) 
көрсөткүчкө караганда төрт пунктка жогору.

Бүткүл дүйнөнүн жыл сайын чыгарылуучу 131 өлкөсүнүн 
рейтинги Корнелль университетине караштуу INSEAD эл 
аралык бизнес мектеби тарабынан түзүлгөн. 



www.patent.kg

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 

мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент)
996 (312) 68-08-19; 68-04-70, www.patent.kg

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү  
(жалпы бөлүм)
996 (312) 68-16-98; 996 (312) 681974 (факс)

Укук башкармалыгы
996 (312) 68-16-04

Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгы
996 (312) 68-15-54

Мамлекеттик реестрлер бөлүмү
996 (312) 68-13-32

Инновациялар бөлүмү
996 (312) 68-16-01

Уюштуруу иштери жана стратегия бөлүмү 
996 (312) 68-19-02

Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык   
менчик мамлекеттик фонду
996 (312) 68-04-71, h�p://fund.patent.kg/

Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик 
патенттик-техникалык китепкана 
996 (312) 62-58-94, h�p://gptb.patent.kg/

Экспертиза башкармалыгы
996(312) 68-15-91

Кыргызпатенттин түштүктөгү өкүлчүлүгү:

+996(3222) 5-63-06, (550) 778225, (772) 555175;
 (555) 778176, (778) 916485



Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик жана 
инновациялар мамлекеттик агенттигине караштуу 
Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун 

полиграфия бөлүмүндө басылды

Басууга кол коюлду: __.05.2021-ж.
Кагаз: double A
Көлөмү: 2,64 э.-б.-т. 

А5 форматы
№ 933 тапшырык
Нускасы: 50 даана


