
"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін  

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 59 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Шортандинская  2012" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 650 

Тіркелген күні: 21.11.2016 жыл                                Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 21.11.2037 жылға дейін 

Бағалау күні: 20.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні:11.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

4 684 934,30 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

10 851 141,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 750 554,80 

11 Басқа шығындар 1 085 114,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 16 876 387,00 

Селекциялық жетістіктің құны 

Жаздық жұмсақ бидай "Шортандинская  2012"-  10 125 832,2  теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 51 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Шортандинская  2007" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 229 

Тіркелген күні: 13.04.2012 жыл                                Өтінім берілген күн: 2008 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 13.04.2033 жылға дейін 

Бағалау күні: 08.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні:28.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 692 947,4 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

8 239 168,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

432 604,48 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,56 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

14 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 850 553,32 

11 Басқа шығындар 823 916,8 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 12 233 130,92 

Селекциялық жетістіктің құны 

Жаздық жұмсақ бидай "Шортандинская 2007"- 5 382 577,6  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

 

Бекітемін  

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№9 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Арпаны ауысымсыз өсіру тәсілі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Инновациялық патент: № 29555 

Тіркелген күні: 23.02.2015 жыл  Өтінім берілген күн: 2013 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 23.02.2033 жылға дейін 

Бағалау күні: 10.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 03.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

925 600,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

1 604 800,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,45 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

9 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 25%   (575630,22) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 295 168,00 

11 Басқа шығындар 160 480,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 2 878 151,12 

"Арпаны ауысымсыз өсіру тәсілі" өнертабысының бағасы - 1 007 352,9 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

 

Бекітемін  

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№8 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Сұлыны өсіру тәсілі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Инновациялық патент: № 29554 

Тіркелген күні: 23.02.2015 жыл Өтінім берілген күн: 2013 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: до 23.02.2033 жылға дейін 

Бағалау күні: 10.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 03.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

925 600,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

1 604 800,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,45 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

9 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 25%   (575630,22) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 295 168,00 

11 Басқа шығындар 160 480,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 2 878 151,12 

"Сұлыны өсіру тәсілі" өнертабысының бағасы - 1 007 352,9 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

 

Бекітемін  

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№7 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Жаздық бидайды оңтүстік қара топырақта өсіру тәсілі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Инновациялық патент: № 28411 

Тіркелген күні: 22.04.2014 жыл                             Өтінім берілген күн: 2013 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 22.04.2032 жылға дейін 

Бағалау күні: 10.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 03.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

1 127 920,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

1 604 800,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,45 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

9 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 25%   (770 117,78) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 386 212,00 

11 Басқа шығындар 160 480,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 3 080 471,12 

"Жаздық бидайды оңтүстік қара топырақта өсіру тәсілі" өнертабысының бағасы –  

924 141,34 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін  

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 6 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Күнбағысты өсіру тәсілі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Инновациялық патент: № 27577 

Тіркелген күні: 28.10.2013 жыл                                                Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 28.10.2031 жылға дейін 

Бағалау күні: 01.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 28.02.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

862 800,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

2 987 400,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,45 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

9 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 25%   (1 105622,78) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 990 121,00 

11 Басқа шығындар 385 020,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 4 422 491,12 

"Күнбағысты өсіру тәсілі" өнертабысының бағасы - 1 326 747,34 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

 

Бекітемін  

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№1 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Жаздық бидайды тікелей себу тәсілі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Инновациялық патент: № 26532 

Тіркелген күні: 25.12.2012 жыл                                      Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 25.12.2031 жылға дейін 

Бағалау күні: 01.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 28.02.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

862 800,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

2 987 400,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,5 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 25%   (1 105 622,78) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 2 211 245,56 

11 Басқа шығындар 385 020,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 4 422 491,12 

"Жаздық бидайды тікелей себу тәсілі" өнертабысының бағасы - 1 105 622,78 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 

 

Бекітемін  

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 4 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Жаздық бидайды ауысымсыз өсіру тәсілі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Инновациялық патент: № 26420 

Тіркелген күні: 30.11.2012 жыл                        Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 30.11.2031 жылға дейін 

Бағалау күні: 01.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 28.02.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

862 800,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

2 987 400,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,5 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 25% (1105622,78) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 2 211 245,56 

11 Басқа шығындар 385 020,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 4 422 491,12 

"Жаздық бидайды ауысымсыз өсіру тәсілі" өнертабысының бағасы - 1 105 622,78 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 

 

 

Бекітемін  

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№5 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Рапсты өсіру тәсілі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Инновациялық патент: № 26194 

Тіркелген күні: 04.10.2012 жыл  Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 04.10.2031 жылға дейін 

Бағалау күні: 01.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 28.02.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

862 800,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

2 987 400,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,5 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 25% (1 105 622,78) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 2 211 245,56 

11 Басқа шығындар 385020,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 4422491,12 

"Рапсты өсіру тәсілі" өнертабысының бағасы - 1 105 622,78 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

 

Бекітемін  

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№2 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Жасыл тыңайтқышта қыша өсіру тәсілі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Инновациялық патент: № 26193 

Тіркелген күні: 04.10.2012 жыл                           Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 04.10.2031 жылға дейін 

Бағалау күні: 01.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 28.02.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

862 800,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

2 987 400,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,5 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 25%   (1 105 622,78) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 2 211 245,56 

11 Басқа шығындар 385 020,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 4 422 491,12 

"Жасыл тыңайтқышта қыша өсіру тәсілі" өнертабысының бағасы - 1 105 622,78 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 56 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Целинная 26" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 817 

Тіркелген күні: 13.04.2018 жыл                                Өтінім берілген күн: 2008 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 03.04.2037 дейін 

Бағалау күні: 08.04.2022 жыл  

Бағалау есебі жасалған күні:05.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

1 579 086,66 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

10 747 418,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 5 462 577,62 

11 Басқа шығындар 1 074 741,8 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 13 656 444,06 

Селекциялық жетістіктің құны 

Жаздық жұмсақ бидай "Целинная 26"-  8 193 866, 44  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 60 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Шортандинская  2014" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 811 

Тіркелген күні:  26.02.2018 жыл                                Өтінім берілген күн: 2014 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 26.02.2039 жыл 

Бағалау күні: 22.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні:12.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

7 241 878,60 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

23 870 641,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 13 501 912,52 

11 Басқа шығындар 2 387 064,1 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 33 754 781,3 

Селекциялық жетістіктің құны 

Жаздық жұмсақ бидай "Шортандинская  2014"-  20 252 868,78  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 

 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 57 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Пиротрикс 28" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 727 

Тіркелген күні: 02.03.2017 жыл                                Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 02.03.2037 жылға дейін 

Бағалау күні: 20.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 06.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

862 025,88 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

8 623 701,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

110 622,4 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 4 201 285,45 

11 Басқа шығындар 862 370,1 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 10 503 213,62 

Селекциялық жетістіктің құны 

Жаздық жұмсақ бидай "Пиротрикс 28"-   6 301 928,17 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 52 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Целинная 2008" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 726 

Тіркелген күні:  02.03.2017 жыл                                Өтінім берілген күн: 2009 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 02.03.2034 жылға дейін 

Бағалау күні: 15.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 04.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

2 606 768,10 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

9 254 868,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды 

сараптама нәтижелері бойынша шешім қабылдауға 

арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,52  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

13 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 782 006,66 

11 Басқа шығындар 925 486,8 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 13 042 320,50 

Селекциялық жетістіктің құны 

Жаздық жұмсақ бидай "Целинная 2008"-  6 260 313,84 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 58 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Целинная нива" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 715 

Тіркелген күні: 21.11.2016 жыл                                Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 21.11.2037 жылға дейін 

Бағалау күні: 20.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні:06.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

4 015 847,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

11 723 177,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

110 622,4 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 826 583,34 

11 Басқа шығындар 1 172 317,70 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 17 066 458,34 

Селекциялық жетістіктің құны 

Жаздық жұмсақ бидай "Целинная нива"-  10 239 873,00  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін  

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 54 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Целинная юбилейная" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 667 

Тіркелген күні: 19.05.2016 жыл                                Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 19.05.2036 жылға дейін 

Бағалау күні: 15.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 04.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін 

қызметкерлердің жалақысына арналған шығындар 

(теориялық зерттеулер жүргізуге арналған шығындар, 

материалдарға, реактивтерге арналған шығындар және 

басқалар; эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; 

есепті жасауға, қарауға және бекітуге арналған 

шығындар), % теңге 

1 444 310,326 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

10 147 221,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды 

сараптама нәтижелері бойынша шешім қабылдауға 

арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

143 982,72 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,44 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

11 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 5 629 681,37 

11 Басқа шығындар 1 014 722,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 12 794 730,39 

Селекциялық жетістіктің құны 

Жаздық жұмсақ бидай "Целинная юбилейная" - 7 165 049,02 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 53 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Владимир" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 663 

Тіркелген күні:19.05.2016 жыл                                Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі:19.05.2036 жылға дейін 

Бағалау күні: 15.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 04.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

3 272 452,35 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

8 265 221,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

143 982,72 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,44 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

11 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 5 523 175,86 

11 Басқа шығындар 826 522,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 12 552 672,41 

Селекциялық жетістіктің құны 

Жаздық жұмсақ бидай "Владимир"-  7 029 496,55 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                                                                           Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 55 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Астана 2" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 657 

Тіркелген күні: 21.04.2016 жыл                                Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 21.04.2037 жылға дейін 

Бағалау күні:15.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 05.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

862 800,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

2 987 400,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,45 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

9 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 25%   (1 105622,78) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 990 121,00 

11 Басқа шығындар 385 020,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 4 422 491,12 

Селекциялық жетістіктің құны 

Жаздық жұмсақ бидай "Астана 2 "-  6 394 037,77  теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 

 

 

Бекітемін  

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№3 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Жазғы рапсты тыңайту тәсілі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Инновациялық патент: № 26196 

Тіркелген күні: 04.10.2012 жыл Өтінім берілген күн: 

2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 04.10.2031 жылға дейін 

Бағалау күні: 01.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 28.02.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

862 800,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

2 987 400,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,5 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 25% (1 105 622,78) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 2 211 245,56 

11 Басқа шығындар 385 020,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 4 422 491,12 

"Жазғы рапсты тыңайту тәсілі" өнертабысының бағасы - 1 105 622,78 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 11 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Азот тыңайтқышын енгізу арқылы асбұршақты өсіру әдісі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Инновациялық патент:  № 30722 

Тіркелген күні: 24.12.2015 жыл Өтінім берілген күн:  2014 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.12.2033 жыл 

Бағалау күні:15.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 14.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

1 169 504,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

2 304 500,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

8 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 20%              (778 345,00) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 556 690,00 

11 Басқа шығындар 230 450,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  3 891 725,00 

"Азот тыңайтқышын енгізу арқылы асбұршақты өсіру әдісі" өнертабысының құны - 

1 556 690,00 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 12 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Фосфат тыңайтқышын енгізу арқылы асбұршақты өсіру әдісі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Инновациялық патент:  № 31114 

Тіркелген күні: 22.04.2016 жыл Өтінім берілген күн: 2014 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі:  22.04.2033 жыл 

Бағалау күні:15.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 16.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

1 169 504,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

2 304 500,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

8 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 20%         (778 345,00) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 556 690,00 

11 Басқа шығындар 230 450,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  3 891 725,00 

"Фосфат тыңайтқышын енгізу арқылы асбұршақты өсіру әдісі" өнертабысының құны 

- 1 556 690,00 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 10 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Сүрі танапсыз ауыспалы егістікте асбұршақты өсіру тәсілі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Инновациялық патент:  № 31364 

Тіркелген күні: 08.07.2016 жыл Өтінім берілген күн: 2014 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 08.07.2033 жыл 

Бағалау күні:15.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 14.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

1 021 880,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

2 304 500,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

8 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 20%         (748 820,22) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 497 640,45 

11 Басқа шығындар 230 450,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  3 744 101,12 

"Сүрі танапсыз ауыспалы егістікте асбұршақты өсіру тәсілі" өнертабысының құны-

1 497 640,45 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 13 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Жаздық бидай өсіру әдісі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 32243 

Тіркелген күні: 30.06.2017 жыл                                     Өтінім берілген күн: 2016 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 30.06.2036 жыл 

Бағалау күні:25.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 18.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

1 377 600,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

3 221 900,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,3 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

6 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 10% (510 896,11) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 532 688,3 

11 Басқа шығындар 322 190,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 5 108 961,12 

"Жаздық бидай өсіру әдісі" өнертабысының құны   -  3 065 376,71    тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                       Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 15 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Су эрозиясынан қорғау әдісі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 33315 

Тіркелген күні:  27.11.2018 жыл                                 Өтінім берілген күн: 2017 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 27.11.2037 жыл 

Бағалау күні: 28.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 21.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін 

қызметкерлердің жалақысына арналған шығындар 

(теориялық зерттеулер жүргізуге арналған шығындар, 

материалдарға, реактивтерге арналған шығындар және 

басқалар; эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; 

есепті жасауға, қарауға және бекітуге арналған 

шығындар), % теңге 

1 399 800,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

3 747 900,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды 

сараптама нәтижелері бойынша шешім қабылдауға 

арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,25 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

5 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 10%        (570 976,11) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 427 440,28 

11 Басқа шығындар 374 790,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 5 709 761,12 

Өнертабыс: "Су эрозиясынан қорғау әдісі"  -   3 711 344,73 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                       Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 16 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Жеміс алмастыру ауыспалы егістігінде майлы зығырды өсіру әдісі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 33611 

Тіркелген күні: 04.05.2019 жыл                                        Өтінім берілген күн: 2017 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 04.05.2037 жыл 

Бағалау күні: 01.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 29.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

1 399 800,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

3 747 900,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,25 

 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

5 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 10%  (570 976,11) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 427 440,28 

11 Басқа шығындар 374 790,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  5 709 761,12 

"Жеміс алмастыру ауыспалы егісінде майлы зығырды өсіру әдісі" өнертабысының құны 

-  3 711 344,73   теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 17 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Жеміс алмастыру ауыспалы егістігінде жаздық сұлыны өсіру әдісі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 33823 

Тіркелген күні: 06.08.2019 жыл                                             Өтінім берілген күн: 2017 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 06.08.2037 жыл 

Бағалау күні: 04.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 29.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға 

арналған шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін 

қызметкерлердің жалақысына арналған шығындар 

(теориялық зерттеулер жүргізуге арналған шығындар, 

материалдарға, реактивтерге арналған шығындар және 

басқалар; эксперименттер жүргізуге арналған 

шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

1 399 800,00  

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

3 747 900,00  

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды 

сараптама нәтижелері бойынша шешім қабылдауға 

арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру 

үшін баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,25 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс 

жүзіндегі қолданылу мерзімі, жыл 

5 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 10%            (570 976,11) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 427 440,28 

11 Басқа шығындар 374 790,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  5 709 761,12 

"Жеміс алмастыру ауыспалы егістігінде жаздық сұлыны өсіру әдісі" өнертабысының 

құны - 3 711 344,73 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 14 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Сұлы дақылын тікелей себу әдісі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 34229 

Тіркелген күні:  17.03.2020 жыл                     Өтінім берілген күн: 2017 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 17.03.2037 жыл 

Бағалау күні: 28.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 21.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

1 399 800,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

3 747 900,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,25  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

5 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 10%       (570 976,11) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 427 440,28 

11 Басқа шығындар 374 790 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны 5 709 761,12 

"Сұлы дақылын тікелей себу әдісі "өнертабысының құны   -    3 711 344,73   тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 18 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Жерді жеміс алмастыру ауыспалы егістігінде пайдалану тәсілі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 34522 

Тіркелген күні:11.09.2020 жыл                                         Өтінім берілген күн: 2019 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі:11.09.2039 жыл 

Бағалау күні: 04.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 29.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

1 422 000,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

4 382 448,42 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,15 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

3 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 5%                    

(321 799,73) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 965 399,21 

11 Басқа шығындар 438 244,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  6 435 994,74 

"Жерді жеміс алмастыру ауыспалы егістігінде пайдалану тәсілі" өнертабысының 

құны - 5 148 795,80 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                       Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 20 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Топырақты су эрозиясынан қорғау әдісі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 34971 

Тіркелген күні: 02.04.2021 жыл                                          Өтінім берілген күн: 2019 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 02.04.2039 жыл 

Бағалау күні: 28.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 13.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

1 528 744,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

7 623 302,45 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды 

сараптама нәтижелері бойынша шешім қабылдауға 

арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,15 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

3 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 5%  (505 383,95) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 516 151,85 

11 Басқа шығындар 762 330,24 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  10 107 679,01 

"Топырақты су эрозиясынан қорғау әдісі" өнертабысының құны - 8 086 143,21 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 19 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Ауысымсыз жаздық бидайды тікелей себу тәсілі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 35219 

Тіркелген күні: 06.08.2021 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2019 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 06.08.2039 жыл 

Бағалау күні: 28.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 12.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

1 528 744,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

7 623 302,45 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды 

сараптама нәтижелері бойынша шешім қабылдауға 

арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,15 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

3 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 5%         (505 383,95) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 516 151,85 

11 Басқа шығындар 762 330,24 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  10 107 679,01 

"Ауысымсыз жаздық бидайды тікелей себу тәсілі" өнертабысының құны –  

8 086 143,21 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
                                       Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№35 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Пырей бескорневищный Колутонский (Арман)" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 138 

Тіркелген күні: 17.08.2010 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 17.08.2032 жыл 

Бағалау күні: 17.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 18.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

3 658 322,82 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

11 786 911,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6  

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 10 300 634,47 

11 Басқа шығындар 1 178 691,1 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  17 167 724,12 

"Пырей бескорневищный Колутонский (Арман)" селекцилық жетістігінің құны   -       

6 867 089,65 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 36 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Қарақұмық Шортандинская 2" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 139 

Тіркелген күні: 17.08.2021 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 17.08.2035 жыл 

Бағалау күні: 11.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 06.03.2022 жыл 

Исполнители: Ильина Т.В. 

п/п № Наименование затрат на выполнение ОИС 

 

 Сумма, тенге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

3 606 859,11 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

8 974 398,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

576 905,28 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 413 497,67 

11 Басқа шығындар 897 439,8 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  14 022 496,11 

"Қарақұмық Шортандинская 2" селекциялық жетістігінің құны -   5 608 998,44 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№44 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Целинная 24" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 145 

Тіркелген күні: 18.08.2010 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 18.08.2032 жыл 

Бағалау күні: 30.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 25.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

1 634 222,44 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

9 156 421,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 350 050,84 

11 Басқа шығындар 915 642,1 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  12 250 084,74 

Жаздық жұмсақ бидай "Целинная 24" селекциялық жетістігінің құны   -   4 900 033, 9   

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                                                                           Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№45 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Целинная 3с" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС "    

Патент: № 146 

Тіркелген күні: 18.08.2010 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 18.08.2032 жыл 

Бағалау күні: 30.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 25.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін 

қызметкерлердің жалақысына арналған шығындар 

(теориялық зерттеулер жүргізуге арналған шығындар, 

материалдарға, реактивтерге арналған шығындар және 

басқалар; эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; 

есепті жасауға, қарауға және бекітуге арналған 

шығындар), % теңге 

1 742 556,81 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

11 045 050,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды 

сараптама нәтижелері бойынша шешім қабылдауға 

арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 661 546,61 

11 Басқа шығындар 1 104 505,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  14 435 911,01 

Жаздық жұмсақ бидай "Целинная 3с" селекциялық жетістігінің құны   - 5 774 364, 4  

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№48 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Астана" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 147 

Тіркелген күні: 18.08.2010 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 18.08.2032 жыл 

Бағалау күні: 07.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 27.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 116 074,81 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

8 049 628,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 908 678,89 

11 Басқа шығындар 804 962,8 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  11 514 464,81 

Жаздық жұмсақ бидай "Астана" селекциялық жетістігінің құны   -   4 605 785,92  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                              Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№49 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Акмола 2" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 148 

Тіркелген күні: 18.08.2010 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 18.08.2032 жыл 

Бағалау күні: 07.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 27.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

1 871 706,57 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

9 765 801,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 894 732,12 

11 Басқа шығындар 976 580,1 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  13 157 886,87 

Жаздық жұмсақ бидай "Акмола 2 " селекциялық жетістігінің құны   -  5 263 154,75  

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№50 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Шортандинская 95 улучшенная" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 149 

Тіркелген күні: 18.08.2010 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 18.08.2032 жыл 

Бағалау күні: 08.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 28.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 262 116,34 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

7 603 323,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 701 742,5 

11 Басқа шығындар 760 332,30 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  11 169 570,84 

Жаздық жұмсақ бидай "Шортандинская  95 улучшенная" селекциялық жетістігінің 

құны   -  4 467 828,34 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№47 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Акмолинская нива" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 227 

Тіркелген күні: 13.04.2012жыл                                  Өтінім берілген күн: 2008 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 13.04.2033жыл 

Бағалау күні: 04.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 27.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

2 309 485,37 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

8 629 403,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

143 982,72 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,56 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

14 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 714 571,15 

11 Басқа шығындар 862 940,3 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  11 990 305,63 

Жаздық жұмсақ бидай "Акмолинская нива" селекциялық жетістігінің құны   -    5 275 

734, 48 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
                                       

                                       Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№32 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Күнбағыс шуақты" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 228 

Тіркелген күні: 13.04.2012 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2008 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 13.04.2037 жыл  

Бағалау күні: 11.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 16.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

1 639 155,85 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

5 296 185,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

143982,72 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,56 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

14 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 4 285 924,33 

11 Басқа шығындар 529 618,5 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  7 653 436,31 

"Күнбағыс шуақты"  селекциялық жетістігінің құны: -   3 367 511,98  теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№31 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік:"жаздық арпа Астана 2007" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 230 

Тіркелген күні: 13.04.2012 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2008 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 13.04.2037 жыл 

Бағалау күні: 10.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 15.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

2 698 598,64 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

8 526 669,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

432604,48 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,56 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

14 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 030 818,63 

11 Басқа шығындар 852 666,9 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  12 555 033,26 

"Жаздық арпа Астана 2007" селекциялық жетістігінің құны  -   5 524 214,63 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                       Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№33 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Жоңышқа өзгермелі Виола" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 231 

Тіркелген күні: 13.04.2012 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2008 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 13.04.2037 жыл 

Бағалау күні: 11.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 17.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 938 268,3 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

8 239 168,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

143 982,72 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,56 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

14 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 826 304,83 

11 Басқа шығындар 823 916,8 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  12 189 830,06 

"Жоңышқа өзгермелі Виола" селекциялық жетістігінің құны: - 5 363 525,23  теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
                                       Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№34 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Тарлау қияқ Шортандинский пастбищный" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 233 

Тіркелген күні: 13.04.2012 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2008 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 13.04.2037 жыл 

Бағалау күні: 17.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 18.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

3 584 610,78 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

11 786 911,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

143 982,72 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,56 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

14 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 9 373 666,31 

11 Басқа шығындар 1 178 691,1 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  16 738 689,84 

"Тарлау қияқ Шортандинский пастбищный" селекциялық жетістігінің құны - 7 365 

023,53   тенге:  

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                                                           Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№46 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Целинная 2007" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 257 

Тіркелген күні: 24.10.2012 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.10.2041 жыл 

Бағалау күні: 04.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 26.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

2 556 347,71 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

8 526 669,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

143 982,72 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,56 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

14 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 789 529,92 

11 Басқа шығындар 852 666,90 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  12 124 160,57 

Жаздық жұмсақ бидай "Целинная 2007" селекциялық жетістігінің құны   -   5 334 

630,65 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 

                                   

                                   Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№29 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Асыл Сапа"жаздық жұмсақ бидай 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 347 

Тіркелген күні: 26.06.2013 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2009 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 26.06.2038 жыл 

Бағалау күні: 25.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 30.03.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

3 202 910,75 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

7 863 721,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

365 904,00 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,52 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

13 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 376 969,08 

11 Басқа шығындар 786 372,1 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  12 263 402,09 

"Асыл Сапа"жаздық жұмсақ бидай   Селекциялық жетістігінің құны -  5 886 433,01   

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№41 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: Қарақұмық "Шортандинская 4"  

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 348 

Тіркелген күні: 24.06.2013 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2010 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.06.2037 жыл 

Бағалау күні: 25.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 20.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін орындау 

кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің жалақысына 

арналған шығындар (теориялық зерттеулер жүргізуге арналған 

шығындар, материалдарға, реактивтерге арналған шығындар және 

басқалар; эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % теңге 

5 042 444,7 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны сатып 

алуға арналған шығындар (тауар-материалдық құндылықтардың 

шығыстары және негізгі құралдардың амортизациясы) 

10 740 198,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

299 203,52 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,48 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

12 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 256 172,92 

11 Басқа шығындар 1 074 019,8 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  17 200 360,26 

Қарақұмық "Шортандинская 4" селекциялық жетістігінің құны -   8 944 187,34 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№42 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: Танаптық тары "Шортандинское 11" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 428 

Тіркелген күні: 23.04.2012 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2009 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 23.04.2034 жыл 

Бағалау күні: 28.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 20.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

3 433 810,05 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

8 063 702,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,52 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

13 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 530 721,52 

11 Басқа шығындар 806 370,2 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  12 559 079,85 

Танаптық тары "Шортандинское 11" селекциялық жетістігінің құны -   6 028 358,33 

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№43 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: Мал азықтық тары "Кормовое 2008" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 429 

Тіркелген күні: 23.04.2014 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2009 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 23.04.2034 жыл 

Бағалау күні: 28.23.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 21.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

4 122 218,94 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

11 358 748,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,52 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

13 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 773 460,46 

11 Басқа шығындар 1 135 874,8 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  16 872 039,34 

Мал азықтық тары "Кормовое 2008" селекциялық жетістігінің құны: 

 -   8 098 578,88 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№38 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: Сұлы "Арман" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 546 

Тіркелген күні: 16.04.2015 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2009 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 16.04.2024 жыл 

Бағалау күні: 25.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 19.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

3 086 690,88 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

9 990 098,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

365 904,00 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,52 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

13 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 532 822,4 

11 Басқа шығындар 999 009,8 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  14 486 196,92 

Сұлы "Арман" селекциялық жетістігінің құны   -   6 953 374, 52   тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 

 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№39 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық арпа "Целинный 2005" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 547 

Тіркелген күні: 16.04.2015 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2009 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 16.04.2037жыл 

Бағалау күні: 25.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 19.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға 

арналған шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін 

қызметкерлердің жалақысына арналған шығындар 

(теориялық зерттеулер жүргізуге арналған шығындар, 

материалдарға, реактивтерге арналған шығындар және 

басқалар; эксперименттер жүргізуге арналған 

шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

3 086 690,88 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және 

негізгі құралдардың амортизациясы) 

9 990 098,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды 

сараптама нәтижелері бойынша шешім қабылдауға 

арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру 

үшін баж, теңге 

365 904,00 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,52 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс 

жүзіндегі қолданылу мерзімі, жыл 

13 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 532 822,4 

11 Басқа шығындар 999 009,8 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  14 486 196,92 

Жаздық арпа "Целинный 2005" селекциялық жетістігінің құны - 6 953 374, 52  

тенге 

 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№40 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық арпа "Памяти Раисы" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 549 

Тіркелген күні: 16.04.2015 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2010 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі 16.04.2035жыл 

Бағалау күні: 25.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 20.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

3 226 288,7 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

8 813 802,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

299 203,52 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,48 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

12 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 367 280,96 

11 Басқа шығындар 881 380,2 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  13 265 168,66 

Жаздық арпа " Памяти Раисы" селекциялық жетістігінің құны "   -   6 897 887,7 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№37 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: Сұлы "Антей" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 665 

Тіркелген күні: 19.05.2016 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 19.05.2041 жыл 

Бағалау күні: 11.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 15.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

3 654 770,9 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

10 851 141,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

254 953,44 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,44 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

11 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 991 808,42 

11 Басқа шығындар 1 085 114,1 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  15 890 473,68 

Сұлы "Антей" селекциялық жетістігінің құны   -   8 898 665,26   тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________  

 

№30 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Байзат" жаздық сұлы" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 921 

Тіркелген күні: 17.03.2020  жыл                                  Өтінім берілген күн: 2016 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 17.03.2045 жыл 

Бағалау күні: 01.02.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 28.02.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға 

арналған шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік 

объектісін орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін 

қызметкерлердің жалақысына арналған шығындар 

(теориялық зерттеулер жүргізуге арналған 

шығындар, материалдарға, реактивтерге арналған 

шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, 

қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

5 267 138,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және 

техникалық базаны сатып алуға арналған 

шығындар (тауар-материалдық құндылықтардың 

шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

32 806 552,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды 

сараптама нәтижелері бойынша шешім қабылдауға 

арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру 

үшін баж, теңге 

110 622,4 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,28 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс 

жүзіндегі қолданылу мерзімі, жыл 

7 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 10 704 065,86 

11 Басқа шығындар 580 820,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  38 228 806,64 

 "Байзат" жаздық сұлы " селекциялық жетістігінің құны - 27 524 740,78 

теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                                                           Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 63 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік:  тары "Кормовое 89" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 140 

Тіркелген күні: 17.08.2020 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 17.08.2032 жыл 

Бағалау күні: 26.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 16.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

2 775 883,58 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

9 316 968,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

254 953,44 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 994 397,64 

11 Басқа шығындар 931 696,8 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  13 323 996,06 

Селекциялық жетістік:  тары "Кормовое 89" құны -  5 329 598,42  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 64 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік:  тары "Кормовое 89" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 141 

Тіркелген күні: 186.08.2010 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 17.08.2032 жыл 

Бағалау күні: 28.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 16.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

662 564,44 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

6 895 088,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

254 953,44 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 5 127 965,35 

11 Басқа шығындар 689 508,8 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  8 546 608,92 

Селекциялық жетістік: тары "Кормовое 89"- 3 418 643,57  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                       Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 65 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: тары "Шортандинское 7" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 142 

Тіркелген күні: 18.08.2010 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 18.08.2032 жыл 

Бағалау күні: 28.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 16.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

1 101 307,54 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

8 623 701,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

254 953,44 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 532 095,79 

11 Басқа шығындар 862 370,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  10 886 826,32 

Селекциялық жетістік: тары "Шортандинское 7" құны - 4 354 730,53 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                       Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 73 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық арпа "Целинный 91" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 143 

Тіркелген күні: 18.08.2010 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 18.08.2032 жыл 

Бағалау күні: 04.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 20.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

1 243 634,24 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

9 862 471,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 581 690,92 

11 Басқа шығындар 986 247,1 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  12 636 151,54 

Селекциялық жетістік: жаздық арпа "Целинный 91" құны -  5 054 460,62   тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 74 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық арпа "Астана 2000" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 144 

Тіркелген күні: 18.08.2010 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 18.08.2032 жыл 

Бағалау күні: 11.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 23.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

1 876 023,47 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

7 607 077,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 472 564,42 

11 Басқа шығындар 760 707,70 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  10 787 607,37 

Селекциялық жетістік: жаздық арпа "Астана 2000" құны -  4 315 042,95   тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 77 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық сұлы "Битик" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 166 

Тіркелген күні: 23.02.2011 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 23.02.2032 жыл 

Бағалау күні: 11.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 23.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 258 316,06 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

11 045 581,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 971 352,62 

11 Басқа шығындар 1 104 558,1 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  14 952 254,37 

Селекциялық жетістік: жаздық сұлы "Битик"  құны -  5 980 901,75 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                        Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 70 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: егістік қарақұмық"Шортандинская 3" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 345 

Тіркелген күні: 24.06.2013 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2008 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.06.2033 жыл 

Бағалау күні: 29.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 19.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

3 438 686,88 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

8 629 403,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

432 604,48 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,56 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

14 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 508 552,18 

11 Басқа шығындар 862 940,30 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  13 408 128,90 

Селекциялық жетістік: егістік қарақұмық"Шортандинская 3" құны -   5 899 576,72 

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 62 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Целина 50" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 346 

Тіркелген күні: 24.06.2013 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2009 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.06.2034 жыл 

Бағалау күні: 26.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 13.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

3 587 070,38 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

10 091 408,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

365 904,00 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,52  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

13 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 850 969,06 

11 Басқа шығындар 1 009 140,80 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  15 098 017,42 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Целина 50" құны -  7 247 048,36  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 78  бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық сұлы "Никола" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 548 

Тіркелген күні: 16.04.2015 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2009 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 16.04.2034 жыл 

Бағалау күні: 12.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 24.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 473 690,48 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

9 542 369,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

365 904,00 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,52 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

13 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 957 961,20 

11 Басқа шығындар 954 236,90 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  13 380 694,62 

Селекциялық жетістік: жаздық сұлы "Никола" құны -  6 422 733,42 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 71 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: егістік қарақұмық"Шортандинская 5" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 552 

Тіркелген күні: 16.04.2015 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2013 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 16.04.2038 жыл 

Бағалау күні: 29.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 19.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

5 862 509,95 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

21 450 988,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 11 885 517,74 

11 Басқа шығындар 2 145 098,80 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  29 713 794,35 

Селекциялық жетістік: егістік қарақұмық"Шортандинская 5" құны -   17 828 276,61 

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 75 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық арпа "Сабир" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 659 

Тіркелген күні: 21.04.2016 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.04.2037 жыл 

Бағалау күні: 11.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 23.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

4 009 084,85 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

11 399 722,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 721 590,66 

11 Басқа шығындар 1 139 972,20 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  16 803 976,65 

Селекциялық жетістік: жаздық арпа "Сабир" құны -  10 082 385,99   тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                                                           Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 67 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: егістік тары "Кормовое 2011" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 669 

Тіркелген күні: 19.05.2016 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 19.05.2037 жыл 

Бағалау күні: 29.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 17.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

4 868 144,05 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

10 851 141,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

110 622,4 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 783 806,32  
11 Басқа шығындар 1 085 114,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  16 959 515,79 

Селекциялық жетістік: егістік тары "Кормовое 2011" құны- 10 175 709,47  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                                                           Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 66 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: егістік тары "Шортандинское 12" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 670 

Тіркелген күні: 19.05.2016 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 19.05.2037 жыл 

Бағалау күні: 29.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 17.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

5 530 953,40 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

13 101 481,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

110 622,4 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 039 079,66 

11 Басқа шығындар 1 310 148,1 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  20 097 699,14 

Селекциялық жетістік: егістік тары "Шортандинское 12" құны - 12 058 619,48  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 79 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық сұлы "Ишимский 13" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 728 

Тіркелген күні: 02.03.2017 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2013 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 02.03.2038 жыл 

Бағалау күні: 12.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 24.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

4 397 150,10 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

18 508 005,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

177 343,04 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,36 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

9 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 992 005,44 

11 Басқа шығындар 1 850 800,50 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  24 977 792,88 

Селекциялық жетістік: жаздық сұлы "Ишимский 13" құны -  15 985 787,44 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                                                            Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 68 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: егістік тары "Кормовое 2014" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 810 

Тіркелген күні: 26.03.2018 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2014 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 26.03.2039 жыл 

Бағалау күні: 29.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 17.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

5 598 884,50 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

24 419 222,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

50421,28 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,32  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

8 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 10 417 582,15 

11 Басқа шығындар 2 441 922,20 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  32 554 944,22 

Селекциялық жетістік: егістік тары "Кормовое 2014" құны -   22 137 362,07 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                        Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 61 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Целинная 2014" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 812 

Тіркелген күні: 26.02.2018 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2014 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 26.02.2039 жыл 

Бағалау күні: 22.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 12.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

5 337 769,25 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

23 870 641,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

177 343,04 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,36 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

9 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 11 454 232,19 

11 Басқа шығындар 2 387 064,1 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  31 817 311,63 

Селекциялық жетістік: жаздық жұмсақ бидай "Целинная 2014 " құны- 20 363 079,44  

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                                                           Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 72 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық арпа "Целинный 60" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 813 

Тіркелген күні: 26.02.2018 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2014 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 26.02.2039 жыл 

Бағалау күні: 04.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 20.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

5 046 412,25 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

22 667 405,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

143 982,72 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,32 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

8 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 9 654 091,11 

11 Басқа шығындар 2 266 740,50 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  30 169 034,71 

Селекциялық жетістік: жаздық арпа "Целинный 60" құны -    20 514 943,60 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 
 

                                         Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

         № 69 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: егістік тары "Шортандинское   2014" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 821 

Тіркелген күні: 09.04.2018 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2014 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 09.04.2039 жыл 

Бағалау күні: 29.04.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 18.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

5 821 149,40 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

24 419 222,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

50421,28 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,32  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

8 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 10 488 706,92 

11 Басқа шығындар 2 441 922,2 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  32 777 209,12 

Селекциялық жетістік: егістік тары "Шортандинское   2014" құны-   22 288 502,20 

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                       Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 80 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық сұлы "Думан" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 884 

Тіркелген күні: 27.12.2018 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2015 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 27.12.2040 жыл 

Бағалау күні: 13.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 25.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

5 338 369,30 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

25 491 577,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

110622,4 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,28 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

7 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 9 389 581,78 

11 Басқа шығындар 2 549 157,70 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  33 534 220,64 

Селекциялық жетістік: жаздық сұлы "Думан" құны -  24 144 638,86 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                       Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 76 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық арпа "Целинный голозерный" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 922 

Тіркелген күні: 17.03.2020 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2017 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 17.03.2042 жыл 

Бағалау күні: 11.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 23.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 485 417,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

33 195 488,93 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

67121,6 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,2 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

5 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 822 414,13 

11 Басқа шығындар 3 319 548,90 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  39 112 070,67 

Селекциялық жетістік: жаздық арпа "Целинный голозерный" құны -  31 289 656,54   

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 82 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: егістік қарақұмық"Шортандинская крупнозерная" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 165 

Тіркелген күні: 23.02.2011 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 23.02.2032 жыл 

Бағалау күні: 13.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 25.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

166 760,87 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

2 162 478,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 680 410,56 

11 Басқа шығындар 216 247,80 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  2 800 684,27 

Селекциялық жетістік: егістік қарақұмық"Шортандинская крупнозерная" құны-    

1 120 273,71 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 100 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: құмды эспарцет "Шортандинский 83" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 198 

Тіркелген күні: 21.11.2011 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 21.11.2032 жыл 

Бағалау күні: 20.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 01.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

548 272,49 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

5 737 040,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 4 441 089,41 

11 Басқа шығындар 572 704,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  7 401 815,69 

Селекциялық жетістік: құмды эспарцет "Шортандинский 83" құны- 2 960 726,28 

тенге 

 



ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А.И. Бараева» 

Оценка проведена затратным подходом, методом начальных затрат стоимости создания объекта 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 86 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: қылтықсыз арпабас "Акмолинский 91" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 200 

Тіркелген күні: 21.11.2011 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 21.11.2032 жыл 

Бағалау күні: 16.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 26.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

1 812 957,396 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

11 045 581,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 704 137,42 

11 Басқа шығындар 1 104 558,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  14 506 895,70 

Селекциялық жетістік: қылтықсыз арпабас "Акмолинский 91" құны-  5 802 758,28 

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 81 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Батыр"еркекшөп 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 201 

Тіркелген күні: 21.11.2011 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 21.11.2032 жыл 

Бағалау күні: 13.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 25.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

2 240 348,20 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

11 045 581,0 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 960 571,90 

11 Басқа шығындар 1 104 558,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  14 934 286,50 

"Батыр"еркекшөп Селекциялық жетістіктің құны-  5 973 714,6 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 87 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: тік арпабас "Целиноградский юбилейный" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 258 

Тіркелген күні: 24.10.2012 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2009 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.10.2034 жыл 

Бағалау күні: 17.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 27.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

3 890 807,90 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

9 542 369,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

365 904,00 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,52 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

13 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 694 862,26 

11 Басқа шығындар 954 236,90 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  14 797 812,04 

Селекциялық жетістік: тік арпабас "Целиноградский юбилейный" құны-  7 102 949,78 

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 83 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Бурабай" кең масақты еркекшөп 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 349 

Тіркелген күні: 24.06.2013 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2010 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.06.2035 жыл 

Бағалау күні: 13.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 25.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

4 401 581,87 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

13 837 461,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

299 203,52 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,48 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

12 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 9 583 913,63 

11 Басқа шығындар 1 383 746,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  19 966 486,73 

Селекциялық жетістік: "Бурабай" кең масақты еркекшөп  құны -  10 382 573,10 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                       Бекітемін 

 Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 88 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: қылтықсыз арпабас "Ишимский юбилейный" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 352 

Тіркелген күні: 24.06.2013 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.06.2036 жыл 

Бағалау күні: 17.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 27.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

4 886 853,11 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

13 279 971,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

254 953,44 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,44 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

11 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 709 478,31 

11 Басқа шығындар 1 327 997,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  19 794 268,89 

Селекциялық жетістік: қылтықсыз арпабас "Ишимский юбилейный" құны-  11 084 

790, 58 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                       Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 90 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 
 

Селекциялық жетістік: қылтықсыз арпабас "Лиманный" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 417 

Тіркелген күні: 19.03.2014 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 19.03.2037 жыл 

Бағалау күні: 18.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 30.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

102 405,08 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

3 321 900,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 604 677,07 

11 Басқа шығындар 332 190,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  4 011 692,68 

Селекциялық жетістік: қылтықсыз арпабас "Лиманный" құны -   2 407 015,61 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                        Бекітемін 

 Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 84 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: кең масақты еркекшөп "Шортандинский ширококолосый" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 431 

Тіркелген күні: 23.04.2014 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 23.04.2036 жыл 

Бағалау күні: 16.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 26.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

5 019 491,96 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

15 581 141,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

254 953,44 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,44  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

11 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 9 881 605,69 

11 Басқа шығындар 1 558 114,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  22 458 194,74 

Селекциялық жетістік: кең масақты еркекшөп "Шортандинский ширококолосый" 

құны - 12 576 589,05 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 89 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: қылтықсыз арпабас "Акмолинский изумрудный" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 496 

Тіркелген күні: 24.12.2014 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.12.2036 жыл 

Бағалау күні: 18.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 30.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

4 805 764,25 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

13 279 971,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

254 953,44 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,44  

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

11 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 673 799,21 

11 Басқа шығындар 1 327 997,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  19 713 180,03 

Селекциялық жетістік: қылтықсыз арпабас "Акмолинский изумрудный" құны-   11 039 

380,82 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                                                            Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 96 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: асбұршақ "Статус" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 661 

Тіркелген күні: 21.11.2016 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2014 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 21.11.2039 жыл 

Бағалау күні: 19.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 31.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

5 423 467,70 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

19 767 540,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

143 982,72 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,32 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

8 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 75 3996,37 

11 Басқа шығындар 1 976 754,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  27 356 238,66 

Селекциялық жетістік: асбұршақ "Статус" құны -   18 602 242,29 тенге  
 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 97 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: күнбағыс "Күн нұры" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 793 

Тіркелген күні: 08.12.2017 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2014 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 08.12.2039 жыл 

Бағалау күні: 19.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 31.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

4 084 219,15 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

17 371 220,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

143 982,72 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,32  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

8 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 481 932,19 

11 Басқа шығындар 1 737 122,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  23 381 038,11 

Селекциялық жетістік: күнбағыс "Күн нұры" құны - 15 899 105,92 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 98 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық қатты бидай "Дамсинская юбилейная" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 814 

Тіркелген күні: 26.02.2018 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2014 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 26.02.2039 жыл 

Бағалау күні: 19.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 31.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

5 889 694,80 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

21 828 277,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

143 982,72 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,32 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

8 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 9 628 568,47 

11 Басқа шығындар 2 182 827,70 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  30 089 276,46 

Селекциялық жетістік: жаздық қатты бидай "Дамсинская юбилейная" құны- 20 460 

707,99  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                                                            Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 99 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: Еділ түйежоңышқа "Қарлыбас" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 850 

Тіркелген күні: 14.08.2018 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2016 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 14.08.2041 жыл 

Бағалау күні: 19.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 31.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

7 650 898,40 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

30 803 277,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

88872,00 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,24 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

6 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 10 000 288,64 

11 Басқа шығындар 3 080 327,70 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  41 667 869,34 

Селекциялық жетістік: Еділ түйежоңышқа "Қарлыбас" құны- 31 667 580,70   тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 85 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік:  кең масақты еркекшөп "Тан батыр" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 851 

Тіркелген күні: 14.08.2018 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2016 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 14.08.2041 жыл 

Бағалау күні: 16.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 26.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

7 229 926,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

32 713 991,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

88872,00 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,24 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

6 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 10 403 683,76 

11 Басқа шығындар 3 271 399,1 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  43 348 682,34 

Селекциялық жетістік:  кең масақты еркекшөп "Тан батыр" құны– 32 944 998,58 

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 92 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: құмды эспарцет "Коралл" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 905 

Тіркелген күні: 09.08.2019 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2018 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 09.08.2043 жыл 

Бағалау күні: 19.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 31.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

8 070 571,50 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

36 491 767,36 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

50421,28 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,16 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

4 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 729 028,97 

11 Басқа шығындар 3 649 176,70 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  48 306 431,08 

Селекциялық жетістік: құмды эспарцет "Коралл" құны- 40 577 402, 11 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 
 

                                      Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 91 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: қылтықсыз арпабас "Фермерский" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 906 

Тіркелген күні: 09.08.2019 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2018 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 09.08.2043 жыл 

Бағалау күні: 18.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 30.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

8 364 679,95 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

37 482 567,36 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

50421,28 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,16  

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

4 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 950 467,12 

11 Басқа шығындар 3 748 256,70 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  49 690 419,53 

Селекциялық жетістік: қылтықсыз арпабас "Фермерский" құны- 41 739 952,41 теңге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 93 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: көкшіл бидайық "Бриз" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 907 

Тіркелген күні: 09.08.2019 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2018 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 09.08.2043 жыл 

Бағалау күні: 19.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 31.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

9 205 837,30 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

36 491 767,36 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

50421,28 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,16 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

4 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 910 671,50 

11 Басқа шығындар 3 649 176,70 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  49 441 696,88 

Селекциялық жетістік: көкшіл бидайық "Бриз" құны -  41 531 025,38  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 94 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: Еділ түйежоңышқа "Ақ Таң" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 908 

Тіркелген күні: 09.08.2019 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2018 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 09.08.2043 жыл 

Бағалау күні: 19.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 31.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

7 268 044,30 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

36 491 767,36 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

50421,28 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,16 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

4 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 600 624,62 

11 Басқа шығындар 3 649 176,70 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  47 503 903,88 

Селекциялық жетістік: Еділ түйежоңышқа "Ақ Таң" құны -  39 903 279,26  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 95 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық рапс " Осирис" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 909 

Тіркелген күні: 09.08.2019 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2018 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 09.08.2043 жыл 

Бағалау күні: 19.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 31.05.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

7 698 358,80 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

27 868 800,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

50421,28 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,16 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

4 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 151 832,69 

11 Басқа шығындар 2 786 880,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  38 448 954,32 

Селекциялық жетістік: жаздық рапс " Осирис" құны -   32 297 121,63 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 102 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Райхан"жоңышқа 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 197 

Тіркелген күні: 21.11.2011жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 21.11.2032 жыл 

Бағалау күні: 20.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 01.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

1 439 192,09 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

9 321 221,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6  

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 341 800,63  
11 Басқа шығындар 932 122,10  
12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  12 236 334,39 

Селекциялық жетістік: "Райхан"жоңышқа құны - 4 894 533,76 тенге  
 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 101 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Сарбас"сары түйежоңышқа 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 199 

Тіркелген күні: 21.11.2011жыл                                  Өтінім берілген күн: 2007 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 21.11.2032 жыл 

Бағалау күні: 20.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 01.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

865 525,91 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

9 321 221,0 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

499 304,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,6 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

15 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 997 600,93 

11 Басқа шығындар 932 122,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  11 662 668,21 

Селекциялық жетістік: "Сарбас"сары түйежоңышқа құны- 4 665 067,28 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 103 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Барс" еділ түйежоңышқасы 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 232 

Тіркелген күні: 13.04.2012жыл                                  Өтінім берілген күн: 2008 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 13.04.2033 жыл 

Бағалау күні: 23.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 02.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

3 741 472,24 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

9 075 708,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

432 604,48 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,56  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

14 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 953 035,87 

11 Басқа шығындар 907 570,80 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  14 201 849,76 

Селекциялық жетістік: "Барс" еділ түйежоңышқасы  құны - 6 248 813,89 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 № 111 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Азурная" өзгермелі жоңышқа 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 299 

Тіркелген күні: 27.04.2013 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2009 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 27.04.2034 жыл 

Бағалау күні: 27.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 06.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

3 787 630,19 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

9 542 369,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

365904 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,52 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

13 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 641 209,85 

11 Басқа шығындар 954 236,90 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  14 694 634,33 

Селекциялық жетістік: "Азурная" өзгермелі жоңышқа "құны -  7 053 424,48 тенге 

 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 108 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: Жаздық рапс "Майбулак" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 300 

Тіркелген күні: 25.04.2013 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2009 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 25.06.2034 жыл 

Бағалау күні: 24.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 03.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 037 497,90 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

5 821 357,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

299 203,52 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,52 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

13 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 4 568 037,95 

11 Басқа шығындар 582 135,70 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  8 784 688,36 

Селекциялық жетістік: Жаздық рапс "Майбулак" құны -  4 216 650,41 тенге 

 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 114 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: құмды эспарцет "Шортандинский рубин" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 350 

Тіркелген күні: 24.06.2013 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2010 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.06.2036 жыл 

Бағалау күні: 27.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 07.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

5 510 422,774 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

14 155 051,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

299 203,52 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,48 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

12 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 10 283 844,78 

11 Басқа шығындар 1 415 505,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  21 424 676,63 

Селекциялық жетістік: құмды эспарцет "Шортандинский рубин" -     11 140 831,85 

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 115 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: құмды эспарцет "Фламинго" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 351 

Тіркелген күні: 24.06.2013 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.06.2036 жыл 

Бағалау күні: 27.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 07.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

п/п № Наименование затрат на выполнение ОИС 

  

 Сумма, тенге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

4 386 268,65 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

10 004 968,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

254 953,44 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,44 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

11 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 904 119,70 

11 Басқа шығындар 1 000 496,80 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  15 691 181,13 

Селекциялық жетістік: құмды эспарцет "Фламинго" құны -  8 787 061,43  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 104 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: сары түйежоңышқасы "Алтынбас" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 414 

Тіркелген күні: 19.03.2014жыл                                  Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 19.03.2036 жыл 

Бағалау күні: 23.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 02.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

5 874 077,92 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

12 981 123,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

254 953,44 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,44 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

11 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 999 214,80 

11 Басқа шығындар 1 298 112,30 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  20 452 760,90 

Селекциялық жетістік: сары түйежоңышқасы "Алтынбас" құны - 11 453 546,1 тенге 

 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 106 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: Ломкоколосник ситниковый "Шортандинский" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 416 

Тіркелген күні: 19.03.2014жыл                                  Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 19.03.2037 жыл 

Бағалау күні: 23.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 02.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

70 621,10 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

3 061 493,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 477 384,40 

11 Басқа шығындар 306 149,3 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  3 693 461,00 

Селекциялық жетістік: 

 Ломкоколосник ситниковый "Шортандинский"-  2 216 076,60 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 116 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: сұр бидайық"Кызыл Жар" 

Патентообладатель: ТОО "НПЦЗХ им. А.И. Бараева"    

Патент: № 430 

Тіркелген күні: 23.04.2014 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 23.04.2036 жыл 

Бағалау күні: 27.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 08.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

п/п № Наименование затрат на выполнение ОИС 

  

 Сумма, тенге 

1 Затраты на заработную плату сотрудникам непосредственно 

занятым при выполнении ОИС, по вкладу участия (затраты 

на проведение теоретических исследований, затраты на 

материалы, реактивы и прочее; затраты на проведение 

экспериментов; затраты на составление, рассмотрение и 

утверждение отчета), % тенге 

4 688 129,76 

2 Затраты на приобретение материальной и технической базы 

для создания объекта (Расходы товароматериальных 

ценностей и амортизация основных средств) 

12 108 848,00 

3 Пошлина на регистрацию заявки на селекционное 

достижение и принятие решения по результатам формальной 

экспертизы, тенге 

11240,32 

4 Пошлина на проведение экспертизы  по существу и принятие 

решения, тенге 

0 

5 Пошлина за регистрацию и получение патента, тенге 33253,92 

  
6 Пошлина за поддержание в силе охранного документа за 

весь период, тенге 

254 953,44 

7 Коэффициент экономического устаревания, % 0,44  
8 Фактический срок действия охранного документа на период 

проведения оценки, лет 

11 

9 Коэффициент функционального устаревания, % 0 

10 Сумма экономического устаревания, тенге 8 055 216,51 

11 Прочие расходы 1 210 884,80 

12 Стоимость оценки ОИС 18 307 310,24 

Селекциялық жетістік: сұр бидайық"Кызыл Жар" құны -   10 252 093,73   тенге 

 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 105   бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: еділ түйежоңышқасы "Ақбас" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 432 

Тіркелген күні: 19.03.2014жыл                                  Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 19.03.2037 жыл 

Бағалау күні: 23.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 02.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

859 940,10 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

6 940 276,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 3 499 776,52 

11 Басқа шығындар 694 027,60 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  8 749 441,30 

Селекциялық жетістік: еділ түйежоңышқасы "Ақбас" құны -  5 249 664,78 тенге 

 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
              Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 109 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: Жаздық рапс "Майкудык" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 497 

Тіркелген күні: 24.12.2014 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.12.2036 жыл 

Бағалау күні: 27.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 03.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

3 780 014,15 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

8 808 777,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

254 953,44 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,44 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

11 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 058 411,27 

11 Басқа шығындар 880 877,70 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  13 769 116,53 

Селекциялық жетістік: Жаздық рапс "Майкудык" құны -  7 710 705,26 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 107 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: Ломкоколосник ситниковый "Фарадиз" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 550 

Тіркелген күні: 16.04.2013 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2013 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 16.04.2038 жыл 

Бағалау күні: 23.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 02.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

5 892 543,37 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

19 714 331,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

177 343,04 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,36 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

9 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 10 008 052,11 

11 Басқа шығындар 1 971 433,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  27 800 144,75 

Селекциялық жетістік: 

 Ломкоколосник ситниковый "Фарадиз" -  17 792 092,64 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

 

№ 110 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: Жаздық рапс "Майлы Дэн" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 551 

Тіркелген күні: 16.04.2015 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2013 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 16.04.2038 жыл 

Бағалау күні: 24.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 03.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

4 455 479,05 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

16 127 060,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 980 177,06 

11 Басқа шығындар 1 612 706,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  22 450 442,65 

Селекциялық жетістік: Жаздық рапс  "Майлы Дэн" құны -  13 470 265,59 тенге 

 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 113 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: өзгермелі жоңышқа"Люция 14" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 662 

Тіркелген күні: 24.06.2016 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2014 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 24.06.2039 жыл 

Бағалау күні: 27.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 07.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

7 454 590,45 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

23 870 641,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

254 953,44 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 13 604 697,29 

11 Басқа шығындар 2 387 064,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  34 011 743,23 

Селекциялық жетістік: өзгермелі жоңышқа"Люция 14" құны -    20 407 045,94 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 117 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: кәдімгі жасымық "Шырайлы" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 791 

Тіркелген күні: 08.12.2071 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2010 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 08.12.2035 жыл 

Бағалау күні: 30.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 08.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 175 637,97 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

13 552 711,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

299 203,52 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,48 

 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

12 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 365 112,56 

11 Басқа шығындар 1 355 271,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  17 427 317,83 

Селекциялық жетістік: кәдімгі жасымық "Шырайлы" құны -   9 062 205,27 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
Бекітемін 

                                                     Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 112 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: егістік асбұршақ "Өріс" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 910 

Тіркелген күні: 09.08.2019 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2018 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 09.08.2043 жыл 

Бағалау күні: 27.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 06.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

7 478 455,25 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

29 239 040,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

50421,28 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,16 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

4 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 357 810,36 

11 Басқа шығындар 2 923 904,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  39 736 314,77 

Селекциялық жетістік: егістік асбұршақ "Өріс" құны -    33 378 504,41 тенге 

  
 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 121 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: егістік бұршақ "Касиб" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 413 

Тіркелген күні: 19.03.2014 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі:19.03.2036 жыл 

Бағалау күні: 30.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 09.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 486 069,13 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

13 101 481,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

177 343,04 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,44 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

11 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 7 532 595,62 

11 Басқа шығындар 1 310 148,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  17 119 535,51 

Селекциялық жетістік: егістік бұршақ "Касиб" құны -    9 586 939,89 тенге 

 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 123 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық қатты бидай "Корона" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 656 

Тіркелген күні: 21.04.2016 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 21.04.2036 жыл 

Бағалау күні: 31.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 13.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

4 394 771,07 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

12 981 123,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

254 953,44 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,44 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

11 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0  
10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 348 319,78 

11 Басқа шығындар 1 298 112,30 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  18 973 454,05 

Селекциялық жетістік: жаздық қатты бидай "Корона" құны -   10 625 134,27 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 125 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық қатты бидай "Дамсинская янтарная" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 658 

Тіркелген күні: 21.04.2016 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 21.04.2037 жыл 

Бағалау күні: 31.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 13.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

4 014 649,55 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

14 694 768,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 8 173 636,78 

11 Басқа шығындар 1 469 476,8 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  20 434 091,95 

Селекциялық жетістік: жаздық қатты бидай "Дамсинская янтарная" құны -   12 260 

455,17 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 119 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: күнбағыс " Сочинский" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 664 

Тіркелген күні: 19.05.2016 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі:19.05.2036 жыл 

Бағалау күні: 30.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 09.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

1 880 886,7 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

8 312 277,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

177 343,04 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,44  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

11 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 4 948 340,62 

11 Басқа шығындар 831227,7 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  11 246 228,68 

Селекциялық жетістік: күнбағыс " Сочинский" құны -    6 297 888,06 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 120 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: күнбағыс "Жайдарман" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 666 

Тіркелген күні: 19.05.2016 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2011 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі:19.05.2036 жыл 

Бағалау күні: 30.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 09.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 487 885,40 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

6 748 040,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

177 343,04 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,44 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

11 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 4 458 329,34 

11 Басқа шығындар 674804 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  10 132 566,68 

Селекциялық жетістік: күнбағыс "Жайдарман" құны -    5 674 237,34 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 124 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: жаздық қатты бидай  "Лавина" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 668 

Тіркелген күні: 19.05.2016 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 19.05.2036 жыл 

Бағалау күні: 31.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 13.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

3 826 353,85 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

10 851 141,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 407 122,62 

11 Басқа шығындар 1 085 114,10 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  16 017 806,55 

Селекциялық жетістік: жаздық қатты бидай "Лавина" құны -   9 610 683,93 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 122 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: мәдени ноқат "Дуэт Азии" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 786 

Тіркелген күні: 02.11.2017жыл                                  Өтінім берілген күн: 2012 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 02.11.2037 жыл 

Бағалау күні: 31.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 13.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 092 562,70 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

12 590 888,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

210 703,36 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,4 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

10 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 6 479 094,84 

11 Басқа шығындар 1 259 088,80 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  16 197 737,10 

Селекциялық жетістік: мәдени ноқат "Дуэт Азии" құны -    9 718 642,26  тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 118 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: "Крапинка"кәдімгі жасымық 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 792 

Тіркелген күні: 08.12.2017 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2013 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 08.12.2038 жыл 

Бағалау күні: 30.05.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 09.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

5 342 748,4 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

18 508 005,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

177 343,04 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,36  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

9 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 9 332 420,82 

11 Басқа шығындар 1 850 800,50 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  25 923 391,18 

Селекциялық жетістік: "Крапинка"кәдімгі жасымық " құны -   16 590 970,36 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 126 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Селекциялық жетістік: судан шөбі "Ника" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 911 

Тіркелген күні: 03.09.2019жыл                                  Өтінім берілген күн: 2019 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 03.09.2044 жыл 

Бағалау күні: 01.06.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 16.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

1 774 736,65 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

3 702 692,01 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

11240,32 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

0 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

33720,96 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,12  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

3 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 0 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 711 109,57 

11 Басқа шығындар 370 269,20 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  5 925 913,06 

Селекциялық жетістік: судан шөбі "Ника" құны -  5 214 803,49   тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 21 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Топырақ құнарлылығын арттыру тәсілі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 35220 

Дата регистрации: 06.08.2021год                                        Дата подачи заявки: 2019 год 

Срок действия патента: до 06.08.2039 года 

Дата оценки: 29.03.2022 год 

Дата составления отчета оценки: 13.04.2022 год 

Исполнители: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға 

арналған шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін 

қызметкерлердің жалақысына арналған шығындар 

(теориялық зерттеулер жүргізуге арналған шығындар, 

материалдарға, реактивтерге арналған шығындар және 

басқалар; эксперименттер жүргізуге арналған 

шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

1 528 744,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

7 623 302,45 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды 

сараптама нәтижелері бойынша шешім қабылдауға 

арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру 

үшін баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,15  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс 

жүзіндегі қолданылу мерзімі, жыл 

3 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 5%               (505 383,95) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 516 151,85 

11 Басқа шығындар 762 330,24 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  10 107 679,01 

Өнертабыс: "топырақ құнарлылығын арттыру тәсілі" құны  -      8 086 143,21 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 22 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Способ возделывания просо на зеленое удобрение в сидеральном 

севообороте" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 35221 

Тіркелген күні: 06.089.2021 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2020 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 06.08.2039 жыл 

Бағалау күні: 29.03.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 14.04.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

2 000 000,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

7 418 894,56 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,1 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

2 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 5%         (517 704,32) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 1 035 408,63 

11 Басқа шығындар 741 889,46 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  10 354 086,34 

Өнертабыс: "Способ возделывания просо на зеленое удобрение в сидеральном 

севообороте" құны -    8 800 973,40 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 24 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Қарақұмықты дәнді ауыспалы егісте өсіру әдісі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 35222 

Тіркелген күні: 06.08.2021 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2020 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 06.08.2040 жыл 

Бағалау күні: 01.06.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 16.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 061 720,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

5 603 065,32 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,1 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

2 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 5%         (420 919,71) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 841 839,41 

11 Басқа шығындар 560 306,53 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  8 418 394,17 

Өнертабыс: "Қарақұмықты дәнді ауыспалы егісте өсіру әдісі" құны -   7 155 635,05 

тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 23 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Құрғақшылық жағдайында өсімдіктердің тамыр жүйесінің дамуын 

белсендіру әдісі" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 35226 

Тіркелген күні: 036.08.2021 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2020 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 06.08.2040 жыл 

Бағалау күні: 01.06.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 14.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, 

реактивтерге арналған шығындар және басқалар; 

эксперименттер жүргізуге арналған шығындар; есепті 

жасауға, қарауға және бекітуге арналған шығындар), % 

теңге 

934 440,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық 

базаны сатып алуға арналған шығындар (тауар-

материалдық құндылықтардың шығыстары және негізгі 

құралдардың амортизациясы) 

530 770,00 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,1 

8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

2 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 5%              (81 788,58) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 163 577,16 

11 Басқа шығындар 53 077,00 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  1 635 771,64 

Өнертабыс: "Құрғақшылық жағдайында өсімдіктердің тамыр жүйесінің дамуын 

белсендіру әдісі" құны -    1 390 405,90 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 26 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Көпжылдық шөптердің жер үсті биомассасын енгізе отырып, 

органикалық егіншілікте жаздық бидайды өсіру әдісі " 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 35270 

Тіркелген күні: 03.09.2019жыл                                  Өтінім берілген күн: 2020 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 03.09.2040 жыл 

Бағалау күні: 01.06.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 17.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 751 760,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

3 827 426,71 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,1 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

2 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 5%       (357 761,58) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 715 523,17 

11 Басқа шығындар 382 742,67 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  7 155 231,71 

Өнертабыс: "Көпжылдық шөптердің жер үсті биомассасын енгізе отырып, 

органикалық егіншілікте жаздық бидайды өсіру әдісі " құны  -    6 081 946,96 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 25 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Көпжылдық шөптердің жер үсті биомассасын енгізе отырып, 

органикалық егіншілікте жаздық тритикале өсіру әдісі " 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 35277 

Тіркелген күні: 10.09.2021 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2020 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 10.09.2040 жыл 

Бағалау күні: 01.06.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 16.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р № Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер 

жүргізуге арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және 

бекітуге арналған шығындар), % теңге 

2 780 552,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

3 827 426,71 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, 

теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім 

қабылдауға салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін 

баж, теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,1 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

2 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 5%         (359 201,18) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 718 402,37 

11 Басқа шығындар 382 742,67 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  7 184 023,71 

Өнертабыс: "Көпжылдық шөптердің жер үсті биомассасын енгізе отырып, 

органикалық егіншілікте жаздық тритикале өсіру әдісі " құны  -    6 106 420,16 тенге 

 



"А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС 

Бағалау шығындық тәсілмен, объектіні құру құнының бастапқы шығындары әдісімен жүргізілді 
 

Бекітемін 

Басқарма Төрағасы 

Серекпаев Н.А.__________ 

№ 27 бағалау тапсырмасы 

Зияткерлік меншік объектісінің құнын бағалау 

Өнертабыс: "Способ возделывания яровой тритикале по паровому предшественнику с 

внесением фосфорных удобрений" 

Патент иеленуші: "А.И. Бараев атындағы АШҒӨО" ЖШС 

Патент: № 35411 

Тіркелген күні: 10.12.2021 жыл                                  Өтінім берілген күн: 2020 жыл 

Патенттің қолданылу мерзімі: 10.12.2040 жыл 

Бағалау күні: 01.06.2022 жыл 

Бағалау есебі жасалған күні: 17.06.2022 жыл 

Орындаушы: Ильина Т.В. 

р/р 

№ 

Зияткерлік меншік объектілерін орындауға арналған 

шығындардың атауы 

Сома, теңге 

1 Қатысу салымы бойынша зияткерлік меншік объектісін 

орындау кезінде тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің 

жалақысына арналған шығындар (теориялық зерттеулер 

жүргізуге арналған шығындар, материалдарға, реактивтерге 

арналған шығындар және басқалар; эксперименттер жүргізуге 

арналған шығындар; есепті жасауға, қарауға және бекітуге 

арналған шығындар), % теңге 

2 673 480,00 

2 Объектіні құру үшін материалдық және техникалық базаны 

сатып алуға арналған шығындар (тауар-материалдық 

құндылықтардың шығыстары және негізгі құралдардың 

амортизациясы) 

3 827 426,71 

3 Өнертабысқа өтінімді тіркеуге және формальды сараптама 

нәтижелері бойынша шешім қабылдауға арналған баж, теңге 

17271,52 

4 Мәні бойынша сараптама жүргізуге және шешім қабылдауға 

салынатын баж, теңге 

66959,2 

5 Патентті тіркеу және алу үшін баж, теңге 33253,92 

  
6 Бүкіл кезең үшін қорғау құжатын күшінде қалдыру үшін баж, 

теңге 

75817,68 

7 Экономикалық ескіру коэффициенті, % 0,1 

  
8 Бағалау жүргізу кезеңіне қорғау құжатының іс жүзіндегі 

қолданылу мерзімі, жыл 

2 

9 Функционалдық ескіру коэффициенті, % 5%        (353847,59) 

10 Экономикалық ескіру суммасы, теңге 707 695,17 

11 Басқа шығындар 382 742,67 

12 Зияткерлік меншік объектісін бағалау құны  7 076 951,71 

Өнертабыс:"Способ возделывания яровой тритикале по паровому предшественнику с 

внесением фосфорных удобрений " құны -    6 015 408,95 тенге 

 


