
 

№ 4943   

ПАЙДАЛЫ МОДЕЛЬГЕ / HA ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ / FOR UTILITY MODEL

 

(21)  2020/0234.2 

(22)  18.10.2018 

(45)  15.05.2020 

(54)  Жоғары молекулалық полиэтилен негізіндегі қажалуға төзімді композиттік материал  
Композиционный износостойкий материал на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена
Composite wear-resistant material based on ultra-high molecular weight polyethylene

(73)  Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс
Қазақстан  мемлекеттік  университеті»  шаруашылық  жүргізу  құқығындағы  республикалық  мемлекеттік
кәсіпорны (KZ) 
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Восточно-Казахстанский
государственный  университет  имени  Сарсена  Аманжолова»  Министерства  образования  и  науки
Республики Казахстан (KZ)
«Sarsen Amanzholov East-Kazakhstan State University» Republican State Enterprise on the Right of Economic
Management of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (KZ)

(72) Рахадилов Бауыржан Корабаевич (KZ)
Акатан Кыдырмолла (KZ)

Rakhadilov Bauyrzhan Korabayevich (KZ)
Akatan Kydyrmolla (KZ)

ЭЦҚ қол қойылды
Подписано ЭЦП
Signed with EDS

Е. Қуантыров 
E. Куантыров 
Y. Kuantyrov

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



 
ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК
РГП «Национальный институт
интеллектуальной собственности» МЮ РК
National Institute of Intellectual Property,
Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan

Нұр-Сұлтан қаласы, Қорғалжын тас жолы, 3Б 
ғимараты
город Нур-Султан, шоссе Коргалжын, здание 3Б 
Nur-Sultan, Korgalzhyn highway, 3B Building 
Телефон / Telephone: +7 (7172) 62-15-15

E-mail: kazpatent@kazpatent.kz 
www.kazpatent.kz

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

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

Subject to timely payment for the maintenance of the patent in force
the effect of the patent extends to the entire territory of the Republic of Kazakhstan.

«ҰЗМИ» PMK веб - порталында Қазақстан Республикасы Пайдалы модельдер мемлекеттік
тізілімі белімінде пайдалы модель патентіне толық сипаттамасы қолжетімді. 

Полное описание полезной модели к патенту
доступно на веб-портале РГП «НИИС» в разделе «Государственные реестры

полезных моделей Республики Казахстан».

Full description of the patent is available on the NIIP web portal in the State Register of Utility Models 
of the Republic of Kazakhstan section.


