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ПАЙДАЛЫ МОДЕЛЬГЕ / HA ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ / FOR UTILITY MODEL

 

(21) 2020/0394.2

(22) 22.04.2020

(45) 16.10.2020

(54) Хромосомалар  бойымен  серуендеуге  арналған  «ПСТ-ПТР»  палиндромдық  тізбектерді  күшейту
тәсілі
Способ  амплификаций  палиндромных  последовательностей  «PST-PCR»  для  прогулки  по
хромосомам
Method of amplification of palindrome sequences «PST-PCR» for chromosomal walking

(73) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ұлттық биотехнология
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (KZ)
Республиканское  государственное предприятие на праве  хозяйственного ведения «Национальный
центр биотехнологии» Комитета науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан (KZ)
«National Center for Biotechnology» Republican State Enterprise on the Right of Economic Management
under the Science Committee of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (KZ)

(72) Раманкулов Ерлан Мирхайдарович (KZ)
Календарь Руслан Николаевич (KZ)
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«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК директорының м.а.
И.о. директора РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»
Executive director of RSE «National institute of intellectual property» 



 

Патентті күшінде ұстау ақысы уақытылы төленген жағдайда патенттің күші 
Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.

Патентке пайдалы модельдің  толық сипаттамасы www.kazpatent.kz ресми сайтында 
«Қазақстан Республикасының өнертабыстарының мемлекеттік тізілімі» бөлімінде қолжетімді. 

* * *
Действие патента распространяется на всю территорию Республики Казахстан 

при условии своевременной оплаты поддержания патента в силе.

Полное описани е полезной модели  к патенту доступно на официальном сайте www.kazpatent.kz 
в разделе «Государственный реестр изобретений Республики Казахстан». 

* * *
Subject to timely payment for the maintenance of the patent in force 

 the patent shall be effective on the entire territory of the Republic of Kazakhstan. 

Full description of the patent for utility model are available on the official website www.kazpatent.kz 
in the section «State Register of Inventions of the Republic of Kazakhstan».  
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