
Пресс-релиз 
Республиканского конкурса достижений в области изобретательства 

«Шапағат» 
 

 17 января 2016 года в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
стартует  Республиканский конкурс достижений в области изобретательства 
«Шапағат», направленный на пропаганду и поддержку изобретательства в 
республике. 
 Организаторами конкурса являюся Министерство юстиции РК и РГП 
«НИИС»; Министерство образования и науки РК; Министерство по инвестициям и 
развитию РК. 
 Прием заявок на участие в конкурсе начинается со второй недели января. 
Отбор заявок будет осуществлять конкурсная комиссия из  представителей 
научных учреждений, государственных органов, Национальной палаты 
предпринимателей и патентных поверенных. 
 Участниками конкурса могут быть национальные заявители, имеющие 
патенты на изобретения в областях науки и техники, как «Химия», «Медицина», 
«Сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции», «Связь и коммуникация», 
«Нефтегазовая и горнодобывающая отрасль». 
 Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 - Изобретение года (по отраслям); 
 - Женщина – изобретатель; 
 - Самый молодой изобретатель (16-29 лет); 
 - Самый активный изобретатель; 
 - Юное дарование (до 16 лет). 
 Конкурсная комиссия осуществляет отбор на представление на награды от 
Всемирной организации интеллектуальной собственности и Евразийской 
патентной организации. 
 Вручение наград и итоги конкурса будут подведены в четвертую неделю 
апреля, в преддверии Всемирного дня интеллектуальной собственности.  
 Заявки на участие в конкурсе принимаются по следующим адресам: 

г. Астана, Левобережье, ул. Орынбор, д.8, Дом Министерств, подъезд №1 (РГП 
«НИИС») 

 г. Алматы ул. Ришата и Муслима Абдуллиных (бывшая ул. Емелева), д. 6, павильон 1 
(Филиал РГП «НИИС» г. Алматы) 

 г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, д.6 (Филиал РГП «НИИС» г. Усть-Каменогорск) 
 г. Атырау, ул. С. Датова, д. 8а (Филиал РГП «НИИС» г. Атырау) 
г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 72, каб. 212 (Филиал РГП «НИИС» г. 

Петропавловск) 
г. Шымкент, ул. Желтоксан, д. 16 (Филиал РГП «НИИС» г. Шымкент) 

 Информацию можно получить по тел. (7172)749172; e-mail: 
guldana_kz.82@mail.ru. 
  

 
 
 
 
 
 



Өнертапқыштық саласындағы жетістіктердің «Шапағат» республикалық 
конкурсының баспасөз-релизі 

 

2016 жылғы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 
республикада өнертапқыштықты насихаттауға және қолдауға бағытталған 
Өнертапқыштық саласындағы жетістіктердің «Шапағат» республикалық конкурсы 
басталады. 

Конкурстың ұйымдастырушылары – ҚР Әділет министрлігі және «ҰЗМИ» 
РМК; ҚР Білім және ғылым министрілігі; ҚР Инвестициялар және даму министрлігі 
болып табылады.  

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау қаңтар айының екінші аптасынан 
басталады. Өтінімдерді іріктеуді конкурстық комиссия жүзеге асырады, оның 
құрамына ғылыми мекемелердің, мемлекеттік органдардың, ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының және патенттік сенім білдірілген тұлғалардың өкілдері кіреді  

Ғылым мен техниканың мына салаларына: «Химия», «Медицина», «Ауыл 
шаруашылығы, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу», «Байланыс және 
коммуникация», «Мұнай-газ және тау-кен өндіру саласына» жататын 
өнертабыстарға патенттері бар ұлттық өтінім иелері конкурсқа қатысушылар бола 
алады. 

Конкурс мынадай аталымдар бойынша өткізіледі:  
- Жыл өнертабысы;  
- Өнертапқыш әйел;  
- Ең жас өнертапқыш (16-29 жас аралығында); 
- Ең белсенді өнертапқыш;  
- Жас дарын (16 жасқа дейін). 
Конкурстық комиссия Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының және 

Еуразиялық патент ұйымының ұсыныстары бойынша да жеңімпаздарды іріктеуді 
жүзеге асырады.  
 «Жас дарын» аталымында ғылыми-зерттеу жұмыстары барынша 
перспективалы әзірленімдерге жатқызыла алатын және бірегейлік 
өлшемшарттарына жауап беретін мектеп оқушылары мен студенттер қатыса 
алады, 
 Сәуір айының төртінші аптасында Дүниежүзілік зияткерлік меншік күні 
қарсаңында конкурстың қорытындысы шығарылып, наградалар тапсырылатын 
болады.  
 Конкурсқа қатысуға өтінімдер мына мекенжайлар бойынша қабылданады:  

Астана қ-сы, Сол жақ жағалау, Орынбор к-сі, 8-үй, Министрліктер Үйі, № 1 кіреберіс 
(«ҰЗМИ» РМК) 

 Алматы қ-сы, Ришат және Мүсілім Абдуллиндер к-сі (бұрынғы Емелев к-сі), 6-үй, 1-
павильон («ҰЗМИ» РМК-ның Алматы қаласындағы филиалы) 

 Өскемен қ-сы, Ворошилов к-сі, 6-үй («ҰЗМИ» РМК-ның Өскемен қаласындағы 
филиалы) 

 Атырау қ-сы, С. Датұлы к-сі, 8а-үй («ҰЗМИ» РМК-ның Атырау қаласындағы филиалы) 
Петропавл қ-сы, Қазақстан Конституциясы к-сі, 72-.үй, 212-каб. («ҰЗМИ» РМК-ның 

Петропавл қаласындағы филиалы) 
Шымкент қ-сы, Желтоқсан к-сі, 16-үй («ҰЗМИ» РМК-ның Шымкент қаласындағы 

филиалы) 

 Мәліметті мына тел.бойынша алуға болады: (7172)749172; e-mail: 
guldana_kz.82@mail.ru. 


