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ПАЙДАЛЫ МОДЕЛЬГЕ / HA ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ / FOR UTILITY MODEL

 

(21) 2020/0729.2

(22) 10.08.2020

(45) 08.12.2020

(54) ПТР негізінде ет және сүт өнімдерінің сапалық құрамын анықтайтын мультиплексті тәсілі
Способ мультиплексного определения качественного состава мясомолочной продукции на основе ПЦР
A multiplex real-time PCR method for determining the qualitative composition of meat and dairy products

(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 the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (KZ)

(72) Календарь Руслан Николаевич (KZ)
Раманкулов Ерлан Мирхайдарович (KZ)
Бектаев Рахимбек Тиякпаевич (KZ)

Kalendar Ruslan Nikolayevich (KZ)
Ramankulov Yerlan Mirkhaidarovich (KZ)
Bektayev Rakhimbek Tiyakpayevich (KZ)

ЭЦҚ қол қойылды                                                                      
Подписано ЭЦП                                                                         
Signed with EDS                                                                          

E. Оспанов
E. Оспанов
Y. Ospanov 

«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК директоры
Директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»
Director of the «National Institute of Intellectual Property» RSE



 

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 пайдалы модельдерінің мемлекеттік тізілімі» бөлімінде қолжетімді.

* * *

Действие патента распространяется на всю территорию Республики Казахстан 
при условии своевременной оплаты поддержания патента в силе.

Полное описание полезной модели к патенту доступно на официальном сайте www.kazpatent.kz 
в разделе «Государственный реестр полезных моделей 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 Utility Models of the Republic of Kazakhstan».
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