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1 .Жалпы жобо

1.1. Бул « И.Арабаев атындагы КМУнун интеллектуалдык менчик тармагынын жобосу» 

Кыргызпатент мекемесинин, КМУнун ректорунун тапшырмасынын негизинде иштелип чыккан.

Жобо Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамынын (10апрель2015ж дан№76) 

И.Арабаев атындагы КМУнун Уставынын (И. Арабаев атындагы КМУ) КР нын «Илим 

жөнүндөгү жана мамлекеттик илимий-техникалык саясатынын негизи тууралуу» 

мыйзамы (17октябрь 2008ж. ден ред №231) КРнын «Инновациялык ишмердүүлүк» 

тууралуу мыйзамы (16.04.2012ж дан ред.),КРнын « Электрондук эсептөө машиналарынын 

жана маалымат базасынын программаларынын укугун коргоо жөнүндө» мыйзамы, (8 

декабрь 2006ж.дан ред. №205) КРнын «Автордук укук жана ага байланыштуу укук 

жөнүндө» мыйзамы, (21 январь 2014ж.ред.№14) КРнын жарандык кодекси II бөлүк, (3 

июль2014ж.дан№111) негизинде иштелип чыккан.

Бул документти иштеп чыгууда жана колдонууда ишке ашкан, бул жобого дал 

келген Россиялык ЖОЖдордун жана ВОИС, КМШ мамлекеттеринин тажрыйбасына 

колдонулду.

1.2. Бул « И.Арабаев атындагы КМУнун өздүк интеллектуалдык тармагынын саясий жобосу» 

И.Арабаев атындагы КМУнун интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыктарынын 

кызматынын кайрылуу ирээтин аныктайт, ойлоп чыгарылганга патент берүү боюнча, пайдалуу 

моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү, арыз берүүнүн эрежеси- арызды официалдуу каттоо 

Университетте түзүлгөн электрондук -эсептөө машиналары же маалымат базада КМУнун автор- 

кызматчылары менен (кийин-жумушчулар) сый акыны төлөө үчүн келишимдери.

1.3. Интеллектуалдык ишмердүүлүктүн кызматынын жыйынтыгынын категориясы (ИИЖ) 

Университетте иш мөөнөтүндө кызматкерлердин иш милдеттерин жана тапшырмаларын 

берилгендигине, илимий —изилдөөнүн жыйынтыгы жана башка чыгармачылык иштерге тиешелүү.

2. Негизги термин дер жана аныктамалар
Бул жободо төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулат



И нт еллект уалды км енчик  -  (ИИЖ) КРнын укугун коргоо боюнча Жарандык 

кодекстин ІІбөлүгүнө дал келген, кызматкердин интеллектуалдык ишмердүүлүгүнүн 

жыйынтыгы

А вт ор- интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыгынын автору 

Университеттин кызматкери же студента, такталган жыйынтыкты чыгармачылык эмгек 

менен жасаган жаран.

М ам лекет т ик кардар -  жумушту аткаруу боюнча кардар катары долбоорлогон 

мамлекеттик же муниципиалдык уюмдар же мекемелер.

К елиш им  - КРнын Жарандык кодексинин жана башка мыйзамдарына ылайык, 

мамлекеттик кардар болуп бекитилген ишти аткарууда тендердин жеңүүчүлөрү же 

кызмат көрсөтүүлөрүнүн макулдашуусу.

К ардар- кызмат көрсөтүүдө жумушту аткарууда жайгаштырылган тапшырык, 

юридикалык тарап(фирма) же физикалык тарап .

Ж оопкерчили кт үү ат каруучу- мамлекеттик келишим же макулдашуу менен оз убагында 

жана сапаттуу аткарылган бардык иштер же так кызматтык тапшырманы алгандарга 

(жетекчи) тарап, жоопкер.

А т каруучу -  тарап (кызматчы) так аткарылган иштер үчүн жоопкер .

И И У К ТИ - аткаруучулар аткарган илимий -изилдөө, үлгүлүү -конструктивдүү жана 

технологиялык иштер.

ІШЖ-илимий ишмердүүлүктүн жыйынтыгы- илимий -изилдөө, үлгүлүү -конструктивдүү 

жана технологиялык иштердин жана ошондой эле жеке интеллектуалдык объектиге 

тиешелүү ишмердүүлүктүн башка түрлөрү, материалдык эмес натыйжа.

Интеллектуалдык менчик боюнча комиссия -  эксперттик комиссия, КМУда түзүлгөн, жеке 

интеллектуал боюнча түзүлгөн объектилер, укуктук коргоонун тартибинин тандоосу жана 

суроолорду кароо үчүн ошондой эле, коюлган бухгалтердик эсепти, материалдык эмес автивди 

же аларды эсептен чыгаруу эместигин аныктайт.

Ойлоп чы гаруу- объектке тиешелүү болгон ( түзмөк, маңыз, кичинекей организмдин 

жаныбардардын же өсүмдүктөрдүн клеткаларынын өсүшүнүн маданияты) каалагандай 

тармактын тезникалык чечими же жөндөмү ( материалдык каражаттардын жардамы 

менен материалдык объекттин үстүндөгү процесстин аткарылышынын аракети).Ойлоп 

чыгарууда , эгер ал жаңы, ойлоп чыгаруу деңгээлинде болсо жана өнөр колдонулса 

укуктук жактан коргоо көрсөтүлөт.

П айдалуу м одель- түзмөккө тиешелүү болгон техникалык чечим. Пайдалуу моделге эгер 

ал жаңы жана өнөр колдонулса укуктук коргоо көрсөтүлөт.



И ндуст риалды к үлгү- сырткы көрүнүшүн аныктаган өнөр жай же кол өнөрчүлүк боюнча 

өндүрүлгөн буюмдардын көркөмдүк-конструктордук чечими. Индустриалдык үлгү- эгер 

ал өзүнүн туруусунда жаңы жана оригиналдуу болсо, укуктук жактан корголот.

ЭЭМ үчүн программа -  ЭЭМ үчүн программаны иштеп чыгуунун жүрүшүндө алынган, 

анын ичинде даярдык материалдарды белгилүү бир натыйжаны алуу максатында ЭЭМдин 

жана башка эсептөө түзүлүштөрдүн иштешине арналган маалыматтардын жана 

командалардын калыс жыйындысы түрүндө берилген жана тарабынан аудио көрүнүү.

М аалы м ат  базасы  -бул маалыматтар (макала, эсептөөлөр ж.б.) жыйналып, уюшулуп 

жана объективдүү формада көрсөтүлүп, аталган маалыматтардын табылууга мүмкүн 

болуусу жана кайрадан машинанын жардамы менен (ЭЭМ) иштелип чыгуусу.

О ндүрүш т үн сы ры  (ноу-хау) -  маалыматтардын каалагандай мүнөзү (өндүрүлгөн, 

техникалык, экономикалык, уюмдук жана башка) ошону менен катар илимий-техникалык 

тармактагы интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыгы, жана кесиптик 

ишмердүүлүктүн жөндөмүн арттыруу чындыкка ээ болгон же, потенциалдык, 

коммерциалык баалуулуктардын күчүнүн үчүнчү тарапка белгисиз болуусу, үчүнчү 

тараптын мыйзамдын негизинде эркиндикке мүмкүндүк албоосу жана мамиледе ээсинин 

бул маалыматтары коммерциалык сыр режиминде сакталат.

К М У нун И И И  Р еест р -  КМУнун интеллектуалдык ишмердүүлүгүн натыйжасынын 

жалгыз электрондук базасы.

К ы зм ат т ы к т апш ы ры к -  Жумуш берүүчүнүн жумушчуга иш милдеттенмесинин 

негизинде маселени аткаруусу үчун, жазуу түрүндөгү берген көрсөтмөсү.

3. Интеллектуалдук ишмердүүлүктүн кызматтык жыйынтыгы

3.1. Интеллектуалдык ишмердүүлүктүн кызматтык жыйынтыгы (ИИИ) жумушчулар 

менен биргеликте кызматтык тапшырыктарга туура келген (Бул жобонун №1 тиркеме) 

өзүнүн иш милдеттенмелерин контракттын негизинде жана башка илимий-техникалык 

продукцияны түзүү, ошондой эле диссертациялык жана Университетте иштөө мөөнөтү 

мезгилинде инициативалык изилдөөлөрдү табу боюнча макулдашуулары.

И И И  кы зм ат ы  -  интеллектуалдук менчиктин объектиси жана төмөнкүлөргө тиешелүү 

болгон автордук укуктун объектиси:

• Ойлоп чыгаруу, өндүрүп чыгаруунун үлгүсү же пайдалуу моделдер;

• ЭЭМ үчүн программа (прикладдык компьютердик программалар) жана маалымат базасы;

• «ноу-хау» -өндүрүп чыгаруунун сырлары;



• илимий жана окуу адабияттарды чыгаруу (илимий монография жана 

фундаментальдык илимий макала , окуу китептери, окуу куралдары жана окуу- 

медодикалык каражаттар); чыгарган чыгармалар, өзүнүн атынан башка 

чыгармаларды кайрадан иштеп чыгуу (котормолор, кайрадан иштелген 

чыгармалар,сын-пикирлер жана башка дал келген илимий чыгармалар, адабияттар 

жана искусство); курама чыгармалар, материалдарын тандап алуу же жайгаштыруу 

аркылуу (жыйнактар, энциклопедиялар, антологиялар);

• архитектураларды чыгаруу, шаар куруу, бакча -парк куру искусствосу 

(арзитектуралык проектилер, шаар куру жана бакча-парк куру искусствосунун 

проектилери, ал объектинин ички жана сырткы келбети, анын мейкиндик, пландуу 

жана функционалдык уюмдары, схемага түшүрүлгөн, эскизи же макети же 

болбосо башка жол менен сүрөттөлгөнү, долбоорлоо документтерин кошпогондо);

• декоративдик-прикладдык искусство чыгармасы -  искусствонун эки өлчөмдүү же 

үч өлчөмдүү чыгармалары, практикалык колдонууга өткөн заттар,көркөм 

өнөрчүлүк же чыгармалар, өндүрүп чыгаруу жолу менен даярдалган( буларга 

бисер сайуу, тигүү жана токуу, тигүү, токуу, тартма, өргөнгө, килем, чеккичтин, 

керамика, мозаикалык, зергер, отундун үстүнө жасалга сүрөт, керамика, айнек 

менен жыгач, тери, (айнек терезелүү, сүрөттөмө ж.б. кирет);

• сүрөттөр, скульптура, графика, башка көркөм чыгармалар, ар кандай темаларда, же 

башка материалдардан алынган ар кандай ыкмалар менен берилген (сүрөт, картина, 

айкелчи мисалы, эмерек, унаа, дизайн аянтын түзгөн тиричилик буюмдары 

сыяктуу көркөмдүк жактан иштелип чыккан жана кооздолгон буюмдар, көркөм 

сүрөт, графика, өнөр жай сүрөттөрдү, ж.б.);

• географиялык, геологиялык жана башка карталар, пландар, эскиздер жана 

географияга, топографияга жана башка илимдерге ( картографиялык чыгармалар, 

архитектуралык, географиялык, топографиялык жана башка илимге, техникага, 

курулушка тиешелүү объектилер эки көлөмдүү жана үч көлөмдүү сүрөттөр, буга 

байланыштуу чыгармалар)

3.2. Озгөчө укукка ээ болгон (патент ээси), эгерде ал малекеттик келишими же 

макулдашуусу каралган эмес болсо ИИИ Университетке таандык болот.

3.3. Жумушчулар менен, ИИИ түзүүдө технологиялык, тажрыйбалык -  конструктивдик, 

илимий -  изилдөөчүлүк иштерине катышууну кабыл алган , кызматтык тапшырманы 

аткарууда интеллектуалдык ишмердүүлүгүнүн кызматтык натыйжасын түзүп, колдонуу 

эмгек макулдашуусуна ылайык кошумча макулдашуулар бекитилүүсү зарыл (Бул



жобонун №2тиркемеси) Эмгек макулдашуусуна ылайык кошумча макулдашууга 

бекитилгендигине жумушчу иштеген тарап (каф.баш., директор) жоопкер болушат.

3.4. Физикалык тарап, Университеттин жумушчу су болбогон, технологиялык, 

тажрыйбалык -  конструктивдик, илимий -  изилдөөчүлүк иштерин белгиленген тартипте 

белгиленген мөөнөттүү келишимдердин негизинде , Университет үчүн ошол эле учурда, 

ошондой эле тийиштүү иштерди аткарууда, интеллектуалдык ишмердүүлүктүн 

натыйжаларына, өзгөчө укуктар корголгон. Бул келишимде сый акы төлөө боюнча 

шарттар камтыйт.

4.ИИИ кызматтык укуктарын коргоо

4.1. Эсепке алуу жана расмий окуу боюнча отчеттуулук максатында ИИИ кызматы 

Университет боюнча,алардын укуктук коргоонун режимине карабастан, ЦПТИ, НИИ СС 

КМУдан , каттоодон өткөрүлүүгө тийиш. Каттоону ЦПТИ нин координатору КМУнун 

илим иштер боюнча прректорунун буйругу менен (визалар)ишке ашырат .

4.2. ИИИ кызматынын укуктарын коргоо Университет менен аткарылат:

- мугалимдердин, аспиранттардын, магистранттардын, докторанттардын жана башка 

кафедранын жумушчулары ойлоп чыгарууларына патент алуу үчүн арыз берүүсү үчүн, 

пайдалуу модель же өнөр жайдын үлгүсүн ЭЭМ программасы үчүн мамлекеттик 

каттоосун, окуу китептерин жана окуу каражаттарын жана башка ИИИ кызматынын 

3.1.ж.к.

-илимий -техникалык продукцияны курууда кошумча макулдашуу түзүү, Университет 

үчүн контракттын шарттарына дал келгендигин бекитүү.

- ИИИнин кызматынын чыныгы коммерциялык баалуулугунун көрсөтүү

Укуктук коргоо өтүнмөнү даярдоо жана сунуу көзөмөл боюнча жогорку окуу жайынын 

мөөрү менен жүзөгө ашырылат, коргоо документтерин берүү жана арыздарын алуу үчүн 

мамлекеттик алым төлөө (патенттер, жазуучу-н күбөлүктөр) өздөрүнүн абалы жөнүндө 

документтерди коргоо жана системалык мониторинг жүргүзүү кийинки мөөнөткө 

колдоосу.

4.3. ИИИнин кызматынын окуу материалынын сапаты жана өз убагында берилиши үчүн 

жоопкерчилик кафедра башчысына жүктөлөт, Университеттин NIOKTR негизги 

бөлүктөрү (жооптуу адам), контракттарды жана макулдашууларды моюунуна алат. Ал 

ошондой эле каттоо бланктарын электрондук түрүндө толтуруу үчүн өз учурунда болушу 

керек (каттоочулук, маалыматтык карта ж.б.) бухгалтердик NIOKTR натыйжалары 

бюджеттик каражаттардын эсебинен ишке ашырылат.



4.4. Интеллектуалдык менчиктин объектиси анык коммерциялык баалуулукту көрсөтөт, 

патент алуу үчүн арыз берүүсү же ИИИнин мамлекетттик каттоодон өткөрүү боюнча 

проектисинин конкреттүү кардар менен маулдашуусу.

4.5. Интеллектуалдык менчиктин объектиси коммерциялык баалуулугунун потенциалын 

көрсөтөт, эгерде материалга патент алуу үчүн арыз берүү же мамлекеттик каттоодон 

каттоодо потенциалдык кардардын тизмеси сунуш кылынат, алар менен иштөө планы 

жана тизмедеги бул планды аткарылуусунун тарабы.

4.6. Интеллектуалдык менчиктин объектисине , укуктук коргоонун атайын режимине, иш 

жүзүндөгү же потенциалдык коммерциалык баалуулуктун орнотулуусу.

5. КМУнун интеллектуалдык менчик боюнча комиссиясы
5.1. Интеллектуалдык менчиктин КМУ боюнча интеллектуалдык ишмердүүлүктүн иш 

жүзүндө же мүмкүн болуучу соода наркын баалоо эксперттик комиссиясы тарабынан 

КМУнун мамлекеттик тил жана илим боюнча проректор дун сунушунун негизинде 

ректордун буйругу менен жүзөгө ашырылат.

Комиссиянын жыйыны зарылчылыктын чегинде өткөрүлөт.
5.2. Интеллектуалдык менчик боюнча эксперттик комиссиянын курамы проректордун 

НИИ ССнын директору жана координатору ЦПТИ ( патентовед) ишмердүүлүгүнө 

багытталган, Комиссиянын ишине кошумча коз карандысыз эксперттер, КМУнун 

адистери, ошондой эле башка ЖОЖдор, НИИ, уюмдар , ишканалар тартылса болот.. 

Комиссиянын башчылары КМУнун мамлекеттик тил жана илим боюнча проректор (НИИ 

СС директору), катчысы координатор (патентовед)ЦПТИ дайындалат.

5.3. КМУнун интеллектуалдык менчик боюнча эксперттик комиссиясы интеллектуалдык 

менчик түзүлгөн объектиси укук коргоо режиминин тандоосун максатка ылайык 

суроолорун, ошондой эле Университеттин материалдык эмес каражаттарын орнотуу, алып 

салу суроолорун, алардын баасынын аныктамасын карайт. Комиссия бул жылдагы 

авторлорду сыйлоосу тууралуу сунушту ректорго даярдайт.

5.4. Эксперттик комиссия материалдарды кароосунун жыйынтыгында кийинки ИИИнин 

кызматынын укугун коргоо чечимин кабыл алса болот;

-  ойлоп чыгарганына патент алуу үчүн арыз берүү (пайдалуу модель же өнөр жай үлгүсү) 

же Университеттин атындагы ЭЭМ программасынын мамлекеттик каттоо боюнча 

күбөлүгү (патент ээси) каттоо акысын төлөө менен коргоо документин күчүндө кармап 

туруу үчүн телом кийинки (укук коргоонун өзгөчө режими) же мамлекеттик қаттоо 

боюнча бир жолку төлөө менен (укук коргоонун жөнөкөй режими);

-  басып чыгарууга акы төлөө жана Университеттин атынан мамлекеттик каттоого арыз 

берүү (мыйзамдуу ээси катары) оригиналдуу изилдөө мамлекеттик алымды төлөө



менен (монография, фундаментальдык макала) же окуу китеби( окуу китеби, окуу 

куралдары) адабияттар;

-  кабыл алынган ИИИ сактоо коммерциялык сыр режиминде(ноу-хау);

-  ИИИнин укуктук жактан коргоону токтотуу (төлөмдөн баш тартууну мындан ары да 

күчүндө кармап туруу);

-  ИИИнин орунсуз укуктук коргоо жөнүндө чечими жана автордун укугун коргоону 

толук өткөрүп берүү;
5.5. ИИИнин иштелип чыккан укук коргоосу максатка туура келбеген чечими жөнүндө комиссия 

чечим кабыл алган мезгилде ишчи.(структуралык бөлүм) же автор биринчиден өз алдынча патент 

алуу үчүн арыз берет(мамлекетгик каттоо жөнүндө күбөлүк) андан ары өз алдынча коргоо 

документен колдоосу күчүндө болот.Авторлор , алардын чыгармачылыгын жылдыруунун 

ирээтин, факт боюнча коргоо документен алууда, Университетгин каражатынан ректордун 

буйругу менен сыйлануусу мүмкүн.

5.6. ИИИнин кызматынын коммерциялануусу учурунда, анын ишчилери (структуралык бөлүмдөр 

жана авторлор) ИИИ колдонууда түшкөн пайданын же лицензияны сатуудагы каражаттын 

70-80% алууга укуктуу, калган каражатты Университеттин бөлүмдөрү же коммерциялоо 

суроолору боюнча иш алый барган башка тарап ала алат.

5.7. Эгерде Университет анын ишчилеринин (автор менен) кызматтык ойлоп чыгарууга 

ылайык келген, кызматтык пайдалуу модель же кызматтык өнөр жай үлгү тууралуу 

Кыргызпатентке патент алууга арыз бербесе, же ИИИнин сырынын маалыматы жөнүндө, 

маалыматты сактоо тууралуу ишчиге маалымдабаса, патент алуу укугу ишчиге (авторго) 

таандык болот. Ишчи (автор) өзүнүн атына патент алуу боюнча арыз бергендигин 

Университетке кабардар кылууга милдеттүү.

Университет ишчи(автор) менен түзүлгөн ИИИин кызматтык өздүк керектөөсү үчүн 

колдонууга укуктуу.

Ишчиге (автор) өзүнүн атына патент алуу учурунда , жана Университеттин менчик 

керектөөсүнө колдонуу, бул ойлоп табууга патент корголуус, пайдалуу моделдин, өнөр 

жай үлгүсүнүн, акы кызматкердин (жазуучу) тиешелүү патент интеллектуалдык 

менчиктин чыныгы наркы төлөнүшү мүмкүн.

5.8.Эгерде Университет э жыл ичинде ЭЭМ үчүн кызматтык программа же маалыматтар 

базасы аларга таандык болуп, карамагына өткөн мезгилде , аларды пайдалана баштабаса 

же авторго сыр сактоого, ЭЭМ үчүн кызматтык программага өзгөчө укуктук же 

маалыматтар базасы авторго таандык болот.

Университет кызматкер(жазуучу) тарабынан жаратылган ишти өз муктаждыктары үчүн 

ЭЭМ программанын же маалыматтар базасынын. акысыз пайдалануу укугуна ээ .



Кызматкер(автор) өзүнүн атына мамлекеттик каттоодон ЭЭМ программасын же 

маалыматтар базасын алуу учурунда, жана Университеттин аларды андан ары пайдалануу 

менчик керектөөсү үчүн кызматчыга (авторго) мамлекеттик каттоо чыгмына компенсация 

бөлүнүп берилбейт, бирок аларга моралдык жактан колдоо берилет.

6. Интеллектуалдык ишмердүүлүктүн натыйжаларынын кызматчыларга кайрылуунун

эрежелери

6.1. Кызматчы, илимий-изилдөө, тажрыйбалык-конструктордук, технологиялык жумушун 

же интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыгынын конкреттүү кызматтык 

тапшырыкты ишин жасап жатканда, укуктук коргоого жөндөмдүү, бул туурасында 

структуралык бөлүмдүн жетекчисине(каф.баш. же декан/директор) маалымдай алат же 

жооптуу аткаруучуга (теманын, проекттин жетекчиси) илимий -техникалык продуктыны 

түзүү боюнча макулдашуу же келишимди, форма боюнча билдирүүнү толтурат(Жобого 

№3- тиркеме)

Билдирүүгө проектинин болжолдуу түрдө түзүлгөн формасынын сүрөттөлүшүн, 

формуласын, материалын, ойлоп чыгаруунун мацызын же пайдалуу моделин, же 

проекттин сүрөттөлүшүн, маанилүү белгилеринин жана материалдар тизмесин, өнөр-жай 

үлгүсүнүн мацызын, же рефераттар жана башка материалдар, ЭЭМ үчүн иштелип чыккан 

программанын мацызын, маалыматтар базасын жана башка ИИИнин түрлөрү кирет. 

Эгерде ИИИни иштеп чыгууда бир нече тарап болсо, билдирүү бардык кызматчыларга 

(авторлорго) жазылат.

6.2. Структуралык бөлүмдүн жетекчиси же жооптуу аткаруучу:

- Кызматчыга алдын ала берилген кызматтык тапшырыкты же башка илимий-изилдоо, 

тажрыйбалык-конструктордук жана технологиялык иштерин түзүүнүн жыйынтыгын 

бекитет;

- арыздын болжолдуу материалдарынын толуктугун жана тууралыгын аныктайт;

-ИИИнин укук коргоо режиминин тандоосу боюнча биринчи чечимди кабыл алат; 

-материалдарды мамлекеттик тил жана илим боюнча Проректорго кийинки чечимдери 

үчүн көрсөтөт;

ИИИ үчүн кызматтык тапшырыгы жөнүндө түзүмүн, анын көрүнүктүү жетекчиси, 

чыныгы же потенциалдык коммерциялык баалуулугу жөнүндө жыйынтыкты жана жана 

алдын-ала даярдалган, өтүнмөнүн материалдарын сунуш кылат.

6.3. Мамлекеттик тил жана илим боюнча проректор (интеллектуалдык менчик боюнча 

Эксперттик комиссиянын төрагасы) көрсөтүлгөн материалдарды үйрөнүп, эксперттик 

комиссиянын керектүү мүчөлөрү менен (кичи жыйын) консультация өткөрөт, авторлор



менен адистердин иштеп чыгуусун, КМУнун ИИИнин Реестринде бул иштин каттоосу 

тууралуу чечимди кабыл алат жана Университеттен берилген арызды (укуктук коргоонун 

жөнөкөй режимы) же чечим кабыл алуу үчүн эксперттик комиссиясынын расмий 

чогулушуна чакырууга же жакшыртуу үчүн материалдарды авторлорго кайтарат.

Он, чечим кабыл алынган учурда Университет менен Кызматчы (автор) ортосунда 

ИИИнин кызматтык макулдашуусу чечилди деп белгиленсе болот жана Университеттен 

арыз каттоо акысын төлөө үчүн берилет. Илим боюнча проректору, ФЭХД боюнча 

проректорго каттоо акысын төлөө үчүн рапорт көрсөтөт, КМУнун СС ИИИнин 

Директоруна материалды, арызды берет жана визаны көрсөтөт.

6.4. НИИ СС кийинки жумуштарды аткарат.

Координатор (патентвед) ЦПТИ авторго көрсөтүлүүчү материалынын акыркы үлгүсүн 

үйрөнөт, патент алуу үчүн арыз берүүсүнүн (мамлекеттик каттоого күбөлүк алууга) 

методикалык жардамын көрсөтөт ошондой эле, КМУнун ИИИнин Реестр дин ИИИ 

материалын электрондук каттоону (арыз) иштеп чыгат.

НИИ СС Директору даяр болгон материалдын жыйынтыктоочу редакциясы менен 

таанышат жана анны Илим боюнча Проректорго Кыргызпатентке жазууга жана жөнөтүү 

үчүн жиберет.

НИИ СС Директору зарыл болгон учурда илим боюнча Проректорго материалды кароо 

тууралуу Эксперттик комиссиянын жыйынына сунушун, өзүнүн ИИИнин кабыл алынган 

укук коргоосунун максатка ылайык келбегендиги жөнүндөгү чечимди киргизе алат.

6.5. Бар дык патенттердин оригиналы жана ИИИнин кызматы тууралуу мамлекеттик каттоо 

күбөлүк мамлекеттик тил жана илим боюнча Проректор до (КМУнун НИИ СС) сакталат , 

ИИИнин авторунда жана бөлүмдөрүндө, иштеп бергендигинде бул документтин 

күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү көрсөтүлөт. Алар Университеттин интеллектуалдык менчик 

статусунда Кыргыз Республикасынын орнотулган мыйзамынын мөөнөтүнө чейин турат.

7 Интеллектуалдык менчиктин кызматтык объектисин түзүүгө байланыштуу кызматчыны

(автор) сыйлоо

7.1. Ойлоп чыгарууга Университет менен патент алуу учурунда, пайдалуу модел же онор 

жайдын үлгүсүн же интеллектуалдык менчиктин коммерциялык сырынын режиминин 

объектисин коргоо тууралуу чечимди кабыл алуу ошондой эле, Университеттин атынан 

маалымат базасынын же ЭЭМ программасы үчүн каттоо учурунда, кызматчыга 

(авторго)интеллектуалдык менчиктиин объектисинин (патент ээсинин) укуктуу эмес 

болсо, сый акы (сыйлык) төлөнөт.



“Бекитемин”

Илим боюнча Проректор

№1 Тиркеме

И.Арабаев атындагы 

Кыргыз мамлекеттик университети

Институттун жана кафедранын аталышы

Кызматтык тапшырма
Ишти аткарган «___» ____________ 20___ж.

Жумушчуга берилди: _________________________________________
(Кызматчынын аты-жөнү)
Тапшырманын мазмуну:
Иштеп чыгуу___________________________________________________
(интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыгынын пландуу аталышы)

кийинки жабдыктарды колдонуу менен:
№ Аталышы Каттоо номери

Тапшырманын максаты :Аыс/шча максатын сүрөттөө 
Иштин жыйынтыгын каттоого талаптар Аеректүүсүн тандоо):
Ойлоп чыгарылганга КР патент алуу үчүн арыз (пайдалуу модель же өнөр жай үлгүсү ) 
Коммерциялык сырдын режиминин каттоо 
ЭЭМ программасы үчүн мамлекеттик каттоого арыз берүү (маалымат базасы) 
КМУнун ИИИнин Реестрдин жыйынтыгын каттоо

Кафедра баш.___
(Аты-жөнү, колу)

№ 2Тиркеме



Эллгек келишимине 
кошумча макулдашуулар№_____

интеллектуалдык ишмердүүлүктүн кызматтык жыйынтыгын пайдалануу жана түзүү
жөнүндө

Бишкек ш. «____» ____________ 20___ ж.

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университета (И.Арабаев ат.КМУ), мындан ары 
«Жумуш берүүчү» деп аталуучу, бир тараптан, ректордун алдында Токтомдун негизинде 
аракеттенген,

жана

(Кызматчынын аты-жөнү, кызматы, структуралык бөлүмү) 
бир тараптан, мындан ары «Жумуш берүүчү» деп аталуучу,эмгек келишимине төмөнкү бул 
кошумча жыйынтык жөнүндө

Кызматчы Жумуш берүүчүнүн интеллектуалдык ишмердүүлүктүн (ИИИ) кызматтык натыйжасы 
Жумуш берүүчүнүн тапшырмасы жана өзүнүн иш милдеттерин аткаруу менен байланышкан 
өзгөчө укукту моюнга алат, ойлоп чыгаруу сыяктуу, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү, ЭЭМ 
үчүн программа, маалыматтар базасы, өндүрүп чыгаруунун сырларынын (ноу-хау) укугун 
коргоого жөндөмдүү.
Жумушчу милдеттендирилет:

• Жумуш берүүчүнүн тапшырмасы же иш милдеттерин аткарууда интеллектуалдык 
ишмердүүлүктүн жыйынтыгынын түзүү тууралуу бардык фактылар Жумуш берүүчүгө 
маалымдалат;

• Жумуш берүүчүгө ойлоп чыгарылганга патент алуу үчүн зарыл болгон, пайдалуу модель, онор- 
жай үлгүсү же ЭЭМ программасы үчүн мамлекеттик каттоо же жумуш берүү]үнүн 
тапшырмасы боюнча иш милдеттенмесин аткаруу га байланыштуу түзүлгөн маалыматтар 
базасынын материалдары менен тааныштыруу;

• Патент берүү үчүн арыз даярдоого катышуу, ЭЭМ программасы үчүн каттоо арызы же (ноу- 
хау) өндүрүп чыгаруунун сырын каттоо;

• интеллектуалдык ишмердүүлүктүн кызматтык жыйынтыгы жөнүндө күбөлүктү таратпоо, 
коммерциялык сырдын режиминин бул жыйынтык боюнча мамилесинин талабын аткаруу;

• Эгер ошондой болсо, өз муктаждыктары үчүн интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыгы 
патент менен корголгон пайдалана берүүчүлөрдү өз атынан алуу эмес, патент Жумуш 
берүүчүнүн чечимине ылайык жүргүзүлөт;

Жумуш берүүчү милдеттендирилет:

• интеллектуалдык ишмердүүлүктүн кызматтык жыйынтыгын пайдалануу жана коргоо, 
Укук коргоону камсыз кылуу жөнүндө зарыл иш-аракеттерди аткаруу;

• патентти колдоону токтотуу тууралуу чечимди кабыл алууда Жумушчуга өзүнүн атына 
каттатууга сунуштоо күчүндө болот;

• кызматкер Патентке болгон укугун өткөрүп берүү учурунда, интеллектуалдык 
ишмердиктин натыйжаларына укуктук коргоону камсыз кылууда ага методикалык жардам 
бере алат;



• интеллектуалдык иштин, коммерциялык жактан пайдалануу үчүн анын жыйынтыгын 
даярдоо боюнча кызматкер иштерине катышуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, тиешелүү 
лицензия макулдашууларды түзүү тууралуу ага маалымат берүү;

• КМУнун нормативдик документтерине жана Кыргыз Республикасынын мыйзамына 
ылайык Жумушчуга улам сыйлык төлөп турат;

Кошумча макулдашуулар эки экземпляр болот, бири Жумушчуга, экинчиси Жумуш берүүчүгө 
берилет

Жумуш берүүчүнүн экземпляры КМУнун НИИ СС ар дайым сакталууда болот 
Кошумча макулдашуу кол коюлган күндөн тарта эмгек келишиминин мөөнөтүнө жараша иш- 
аракетте болот.

Жумушчу

(Аты-жөнү, колу)

Тараптардын колу:

берүүчүнүн атынан:
И.Арабаев атындагы КМУнун Ректору

Билдирүү №

(колу, мөөрү) 
№ ЗТиркеме

« » 20 ж.

А ткаруу

(кызматтык тапшырма, мамлекеттик келишим (макулдашуу) №, күнү, айы, жылы)

укук коргоого жөндөмдүү (ИИИ) интеллектуалдык ишмердүүлүгүнүн алынган жыйынтыгы:

Жыйынтыктын аталышы

укук коргоонун пландык формасы

ИИИ нин иши-КМУнун бөлүмү

Укуктуу И.Арабаев ат.КМУ

Автор (авторлор командасы) болуп:
№
п/п

Аты-жөнү Кызматы,
Илимий

Структуралык бөлүмү 
институт

даражасы

Кызматчынын 
электрондук адрес и, 

жашаган жери, индекс, 
туулган күнү, 

айы, жылы, байланыш 
телефондору



1.
2 .

3.

6. Билдирүүгө тиркеме:
• ИИИнин сүрөттөлүшү: _______барак _______көч.
• сүрөттөр (чиймелер, схемалар): _______барак _______көч.
• Башка:_____________________________________________________________

И.Арабаев ат.КМУнун атынан арыз берүүгө авторлор макул:

(овтордун аты-жөнү.колу)

(автордун аты-жөнү,колу)

(автордун аты-жөнү,колу)

Авторлордун кол тамгасын күбөлөндүрөм :
Илим боюнча проректор


