
 

Улуттук экономиканы чыңдоо жылынын жыйынтыгы боюнча, республиканын 

социалдык-экономикалык, интеллектуалдык жана руханий потенциалын 

өнүктүрүүгө кошкон салымы, көп жылдык үзүрлүү эмгеги, каармандыгы жана 

эрдиги үчүн  Кыргыз Республиканын мамлекеттик сыйлыктары менен  сыйлоо 

жөнүндө Жарлык. 

  

Жарлыктын тексти: 
 

“Мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылынын жана Улуттук экономиканы чыңдоо 

жылынын жыйынтыгы боюнча, республиканын социалдык-экономикалык, 

интеллектуалдык жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон салымы, көп 

жылдык үзүрлүү эмгеги, каармандыгы жана эрдиги үчүн төмөнкүлөр 

сыйлансын: 

  

II даражадагы «Манас» ордени менен: 

  

Дуйшеев Шайлообек - жазуучу, «Азаттык Медиа» 

мекемесинин «Азаттык» радиосунун 

алып баруучусу; 

  

Джамашева Феруза 

Зулумбековна 

- Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун төрагасынын орун басары; 

  

III даражадагы «Манас» ордени менен: 

  

Ваккер Евгений 

Владимирович 

- спортсмен, Кыргыз Республикасынын 

велоспорт боюнча улуттук  курама 

командасынын мүчөсү; 

  

Жекшеев Жыпар 

Жекшеевич 

  

- коомдук ишмер; 

  

Жээнбеков Сооронбай 

Шарипович 

- Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн Ош облусундагы экс-

ыйгарым укуктуу өкүлү; 

  

Полотов Улукмырза - К. Молдобасанов атындагы Кыргыз 

Улуттук консерваториясынын 

профессору; 

  

 

 

 

 



«Эрдик» медалы менен: 

  

Абдубалиев Актилек 

Асанович 
(курман болгондон кийин) 

  

- Бишкек шаарынын Октябрь райондук 

ички иштер башкармалыгынын № 4 

шаардык милиция бөлүмүнүн 

коомдук тартипти сактоо 

бөлүмчөсүнүн милициянын 

участкалык инспектору; 

  

Акчекеев Алмазбек 

Тентиевич 

- Бишкек шаарынын Ички иштер 

башкы башкармалыгынын кайгуул 

күзөт милиция кызматынын полкунун 

4-ротасынын кызматчысы; 

  

Акчубаков Аваз 

Акматбекович 
(курман болгондон кийин) 

  

- Ысык-Көл облусунун Ак-Суу 

районундагы фермер-комбайнѐру; 

  

Джолдошов Гүлжигит 

Дарманбайевич 

- Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик чек ара кызматынын 

2051-аскер бөлүгүнүн командиринин 

тарбия иштери боюнча орун басары; 

  

Касмалиев Каниет 

Токтокеримович 

- Кыргыз Республикасынын Ички 

иштер министрлигинин «Барс» 

ТЧАОнун 1-бөлүмүнүн кенже 

оперуполномоченныйы; 

  

Сыдыгалиев Бакай 

Нурбекович 
(курман болгондон кийин) 

  

- Бишкек шаарынын Ички иштер 

башкы башкармалыгынын кылмыш 

иликтеп-издөө башкармалыгынын 

издөө 

бөлүмүнүноперуполномоченныйы; 

  

«Даңк» медалы менен: 

  

Абай кызы Элина - киноактриса; 

  

Алиев Мурат 

Абдувалиевич 

- «Курманжан Датка» фильминин 

койгон кинооператору; 

  

Асылбашева Дариха 

Замировна 

- Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 

ачылышы жана жабылышы аземинин 

координатору, «Асылбашев Креатив» 

ЖЧКнын башкы менеджери; 



  

Ахмедов Мелис 

Хайдарович 

- С.А.Чуйков атындагы Кыргыз 

мамлекеттик көркөм сүрөт окуу 

жайынын окутуучусу; 

  

Баюми Саид Мохамед 

Елсаид 

- «Жаштардын дүйнөлүк ассамблеясы» 

коомдук бирикмесинин президенти; 

  

Ибраев Эркинбек 

Расулович 

- Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 

ачылышы жана жабылышы аземинин 

койгон режиссеру; 

  

Ибраимов Талип - Т. Океев атындагы «Кыргызфильм» 

улуттук киностудиясынын башкы 

редактору; 

  

Исмаилов Төлөбек 

Эсенбекович 
(курман болгондон кийин) 

  

- Кыргыз Республикасынын Ички 

иштер министрлигинин «Барс» 

ТЧАОнун кесиптик даярдык боюнча 

бөлүмүнүн тоо жана альпинисттик 

даярдык боюнча улук инспектор-

инструктору; 

  

Камчыбеков Калмат - Ош облусунун Ноокат 

районунун«Абшыр-Ата» ЖЧКнын 

директору; 

  

Кочкаров Бахадыр 

Закирович  

- Кыргыз Республикасынын Футбол 

федерациясынын президентинин 

кеңешчиси, ФИФАнын судьясы; 

  

Кыдыров Талайбек 

Тургумбаевич 

- Кыргыз Республикасынын Нью-Йорк 

шаарындагы БУУдагы экс-туруктуу 

өкүлү; 

  

Разаков Жеңиш 

Парпиевич 

- Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн Баткен облусундагы 

ыйгарым укуктуу өкүлү; 

  

Усупбаев Раимбек 

Усупбаевич 

- Жетим балдар жана ата-энесинен 

кароосуз калган балдар үчүн  

К. Тилебалиев атындагы Панфилов 

мектеп-интернатынын директору; 

  

Шер-Нияз Садык - Кыргыз Республикасынын 



Кинематографисттер союзунун 

мүчөсү, «Курманжан 

Датка»фильминин койгон режиссѐру; 

  

 «Кыргыз Республикасынын Эл жазуучусу» деген ардактуу наам берилсин 

  

 

Отунчиев Элүүбайга 

 

- 

 

жазуучу, СССР Жазуучулар союзунун 

мүчөсү; 

  

 

Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйлансын: 

  

Абдылдаева Дуйшобүбү - Чүй облусунун Сокулук 

районунун суу пайдалануучулар 

ассоциациясынын колдоо жана 

өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы 

адиси; 

  

Абдымамытов Батырбек 

Садыкович 

- Нарын облусунун Кочкор 

райондук социалдык өнүктүрүү 

башкармалыгынын начальниги; 

  

Адылова Галина Кудусовна 

  

- Кыргыз Республикасынын 

Жогорку аттестациялык 

комиссиясынын медициналык-

биологиялык жана агрардык 

илимдеринин аттестациялоочу 

бөлүмүнүн башкы адиси; 

  

Азырханова Айнура Ашимбековна - Кыргыз Республикасынын Ички 

иштер министрлигинин Кадрлар 

башкы башкармалыгынын 

штаттык уюштуруу жана талдоо 

иштери боюнча 

башкармалыгынын штаттык 

уюштуруу иштери боюнча 

бөлүмүнүн улук инспектору; 

  

Айтпаева Гульнара Амановна - «Айгине» маданий-тарыхый 

борборунун төрагасы; 

  

Айылчиева ЧынаркюлКарыбековна - Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун Жайыл 

райондук башкармалыгынын 



жеке жактар менен иштөө боюнча 

кирешелер бөлүмүнүн 

начальниги; 

  

Акибаев Асхат 

Акибаевич 

- Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 

мүлктү башкаруу боюнча 

фондунун алдындагы «Ысык-Көл-

Аврора» санаторийи»мамлекеттик 

ишканасынын директору; 

  

Алиева Нургуль Согушбековна - Балыкчы шаарынын № 4 мектеп-

гимназиясынын география 

мугалими; 

  

Алимжанова Дамира Курсановна - Жалал-Абаддагы 

психоневрологиялык-социалдык 

стационардык мекемесинин 

директору; 

  

Алымбаева Бурмакан 

Молдобековна 

- Кыргыз Республикасынын 

Финансы министрлигинин Кара-

Көл региондук казыначылык 

бөлүмүнүн башчысы; 

  

Аматов Абдикарим Мавлянович - Ош шаарынын «№ 4 Темир бетон 

буюмдарын жасоочу 

завод»ААКнын башкы директору; 

  

Амирова Улукбүбү Аскаралиевна - Баткен облусунун «Даңазат 

Ордо» ЖЧКнын «Салам» 

радиосунун башкы редактору; 

  

Асизов Касен - Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн Нарын облусундагы 

ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 

биринчи орун басары; 

  

Аскерова Кифаят Балагардашевна - «Слово Кыргызстана» басма 

үйүнүн шеф-редактору; 

  

Аширалиева Анаркан 

Шаршеналиевна 

- Чүй облусунун Панфилов 

районундагы А. Осмонов 

атындагы орто мектебинин орус 

тил жана адабият мугалими; 



  

Базаркулова Бурул Мукашовна - Кыргыз Республикасынын 

Юстиция министрлигинин Чүй-

Бишкек юстиция 

башкармалыгынын Свердлов 

райондук мамлекеттик 

нотариалдык кеңсесинин улук 

мамлекеттик нотариусу; 

 

Балыбаев Миржан Самудинович 

 

- 

 

«НТС» телерадиокомпаниясынын 

маалыматтык жана талдоо 

программалары департаментинин 

жетекчиси; 

  

Бекембаев Тургазы - Ысык-Көл облусунун Түп 

районундагы «Барсбек» асыл 

тукум чарбасынын жетекчиси; 

  

Бенгард Анастасия Борисовна - «24.kg» маалыматтык 

агенттигинин кабарчысы; 

  

Бокубаева Тамара Джамболотовна - Талас облусунун Бакай-Ата 

районунун Миң-Булак айылынын  

Д. Батырбашиев атындагы 

Чалдовар мектеп-гимназиясынын 

мугалими; 

  

Джузумалиева Кулжамал 

Сардаровна 

- Кыргыз Республикасынын 

Саламаттык сактоо 

министрлигинин алдындагы № 2 

улуттук госпиталынын 

анестезиология жана реанимация 

бөлүмчөсүнүн башчысы; 

  

Довулбеков Анарбек - «Майлуу-Суу лампа 

заводу»ЖЧКнын слесарь-

инструментальщиги; 

  

Жумабаев Үсөн - Баткен облусунун Кадамжай 

районунун фермердик 

чарбасынын жетекчиси; 

  

Жумагулов Алтынбек 

Нишаналиевич 

- Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Экономикалык кылмыштуулукка 

http://24.kg/


каршы күрөшүү 

боюнчамамлекеттик кызматтын 

оперативдүү-издөө 

башкармалыгынын начальниги; 

  

Жуманазаров Рахмадил 

Кадыркулович 

- Республикалык адистештирилген 

күрөш түрлөрү боюнча балдар 

жана өспүрүмдөрдүн 

олимпиадалык резерв мектебинин 

эркин күрөш боюнча окутуучу-

машыктыруучусу; 

  

Зеленцова Ирина Алексеевна - Бишкек шаарынын Е.Б. Якир 

атындагы № 61 автордук физика-

математикалык мектеп-

лицейинин окуу комплексинин 

математика мугалими; 

  

Ибраимов Азимжан Жаманакович - «Кыргыз Туусу» басма үйүнүн 

башкы редакторунун биринчи 

орун басары; 

  

Ивченко Анна 

Алексеевна 

  

- Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Геология 

жана минералдык ресурстар 

боюнча мамлекеттик 

агенттигинин биринчи 

секторунун башчысы; 

  

Иман уулу Урматбек - Мамлекеттик салык кызматынын 

Бишкек шаары боюнча 

башкармалыгынын жергиликтүү 

жана салыктык эмес төлөмдөрдү 

контролдоо бөлүмүнүн башкы 

инспектору; 

  

Иманалиев Азамат Тынарбекович - «АКИpress» маалыматтык 

агенттигинин башкы редактору; 

  

Исаева Тамара 

Петровна 

- Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Баңгизаттарды контролдоо 

боюнча мамлекеттик кызматынын 

Финансы-экономикалык 

башкармалыгынын финансылык 



бөлүмүнүн башкы адиси; 

  

Исакова Анара Бектуровна - Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Экономикалык кылмыштуулукка 

каршы күрөшүү 

боюнчамамлекеттик кызматтын 

кадрлар иштери жана иш 

кагаздарын жүргүзүү боюнча 

бөлүмүнүн начальниги; 

  

Искакова Кулумкан Айбашовна - Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана 

инновациялар мамлекеттик 

кызматынын мамлекеттик 

реестрлер бөлүмүнүн башчысы; 

  

Искандарова Бубуканым 

Нажмидиновна 

- Кыргыз Республикасынын 

Финансы министрлигинин 

Борбордук казыначылыгынын 

чыгымдар бөлүмүнүн башкы 

адиси; 

  

Кадыркулов Роберт Джумабекович - Чүй облусунун Жайыл районунун 

«Раимбек» үрөнчүлүк дыйкан 

чарбасынын башчысы; 

  

Касенова Турсун - Чүй облусунун Ысык-Ата 

районунун Ивановка № 1 орто 

мектебинин кыргыз тили жана 

адабияты мугалими; 

  

Касымалиев Алмазбек Талипович - Кыргыз Республикасынын 

Коомдук телерадиоберүү 

корпорациясынын социалдык-

экономикалык жана 

инновациялык программалар 

студиясынын баяндамачысы; 

  

Кененбаев Чынгыз Токтобекович - Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Финансылык 

чалгындоо мамлекеттик 

кызматынын уюштуруу-укуктук 

бөлүмүнүн башчысы; 



  

Клочкова Татьяна Юрьевна - Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 

байланыш агенттигинин 

мамлекеттик көзөмөлдөө жана 

контролдоо башкармалыгынын 

начальниги; 

  

Кожобеков Нурбек Раймалиевич - спортсмен, Кыргыз 

Республикасынын бел боо 

күрөшү боюнча курама 

командасынын мүчөсү; 

  

Кожоев Ниматилла Метимбаевич - «Кыргызстандын улуттук электр 

тармагы» ААКынын филиалынын 

Ош жогорку вольттуу электр 

тармактары ишканасынын 

капиталдык курулуш боюнча 

бөлүмүнүн жетектөөчү инженери; 

  

Кожокулова Айдайкан Асанкуловна 

  

- Кыргыз Республикасынын 

Жогорку сотуна караштуу 

Кыргыз Республикасынын Сот 

департаментинин Талас облустук 

башкармалыгынын башкы адиси; 

  

Кудайбергенова Алымкан 

Арзымаматовна 

- Чоң-Алай райондук социалдык 

өнүктүрүү башкармалыгынын 

социалдык кызматкери; 

  

Куликов Виктор Владимирович - Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын финансы 

статистикасы жана маалымдоо 

башкармалыгынын статистикалык 

базаны техникалык колдоо 

бөлүмүнүн начальниги; 

  

Куронбаев Нарынбек Эркинбекович - Кыргыз Республикасынын 

Коомдук телерадиоберүү 

корпорациясынын «Келечек» 

балдар 

телерадиопрограммаларынын 

студиясынын репортеру; 

  

Латипов Алмазбек Ирисмаматович - Кыргыз Республикасынын 



Социалдык фондунун Ош 

шаардык башкармалыгынын 

бухгалтердик эсеп жана 

отчѐттуулук бөлүмүнүн 

начальниги - башкы бухгалтер; 

  

Ложников Дмитрий Валерьевич 

  

- «5-канал» ЖАКтын шеф-

редактору; 

  

Лычагин Виктор Николаевич - «Кум-Шагыл» ААКтын башкы 

директорунун орун басары; 

  

Майымбетова Айгул Мамеджановна - Кыргыз Республикасынын 

Аскердик сотунун сот 

жыйналышынын улук катчысы; 

  

Макамбаев Кенешбек 

Абдурасулович  

- Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 

материалдык резервдер фондунун 

борбордук базасынын айдоочусу; 

  

Мамбеталиева Алмаш 

Абдимиталиповна 

- Кыргыз Республикасынын 

Жогорку сотуна караштуу 

Кыргыз Республикасынын Сот 

департаментинин Чүй облустук 

башкармалыгынын Кемин 

районунун улук сот аткаруучусу; 

  

Матосмонов Джамалдин - Баткен облусунун Кызыл-Кыя 

шаарындагы № 19 кварталдык 

комитетинин төрагасы; 

  

Мельникова Анна Александровна - Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 

мүлктү башкаруу боюнча 

фондунун стратегиялык 

пландаштыруу жана кадрдык 

иштер башкармалыгынын башкы 

адиси; 

  

Мирзаев Сахобидин 

Тухтамуратович 
  

- «Золотая долина» чыгармачылык 

борборунун директору; 

  

Мурзакулова Майрамбүбү 

Топчубаевна 

- «ЭлТР» коомдук 

телерадиокомпаниясынын 



«Күнсереп» маалымат 

программасынын чыгаруучу 

редактору; 

  

Надырова Мадина Тороновна - Кадамжайдагы 

психоневрологиялык социалдык-

стационардык мекемесинин 

чарба-айымы; 

  

Ниматова Бактыгуль - Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун Лейлек 

райондук башкармалыгынын 

жетектөөчү адиси; 

  

Оморов Каныбек Алымкулович - «Электрдик станциялар» ААКтын 

өндүрүштүк-техникалык 

бөлүмүнүн жетектөөчү инженери; 

  

Оморов Каныбек Макенович - Нарын облусунун Ат-Башы 

районунун «Макен» фермердик 

чарбасынын жетекчиси; 

  

Осмоналиев Кайрат Медербекович - Кыргыз Республикасынын 

Тышкы иштер министрлигинин 

Казы Дикамбаев атындагы 

Дипломатиялык академиясынын 

окуу иштери боюнча проректору; 

  

Осмоналиева Тинатин Бейшеевна 

  

- Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана 

инновациялар мамлекеттик 

кызматынын экспертиза 

башкармалыгынын товардык 

белгилерге экспертиза жүргүзүү 

бөлүмүнүн эксперти; 

  

Садирова Махабаткан - Баткен облусунун гимназия-

мектеп-интернатынын мугалими; 

  

Садыкова Нургул Омуркуловна - Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын мамлекеттик 

тилди өнүктүрүү боюнча 

бөлүмүнүн начальниги; 

  



Сасова Людмила Григорьевна 

  

- Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Геология 

жана минералдык ресурстар 

боюнча мамлекеттик 

агенттигинин Борбордук 

лабораториясынын спектралдык 

талдоо тобунун жетекчиси, улук 

методист-спектроскописти; 

  

Сатинбаев Исматилла Амирович - Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Монополияга 

каршы жөнгө салуу мамлекеттик 

агенттигинин Ош шаардык 

бөлүмүнүн башкы адиси; 

  

Серова Ольга 

Васильевна 

- Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 

байланыш агенттигинин укуктук 

камсыздоо башкармалыгынын 

начальниги; 

  

Степанюк Александр 

Владимирович 

- «Гармония» орус маданий 

борбору» КБнын президенти; 

  

Султаналиев Данияр Рыскулович - Талас облусунун Талас районунун 

Көк-Кашат айылынын фермери; 

  

Такырбашова Светлана 

Бейшеналиевна 

- Чүй облусунун 

Москва   районундагы Беловодск 

балдардын психоневрологиялык-

социалдык стационардык 

мекемесинин директору; 

  

Тилебалдиева Нургүл 

Сабырбековна 

- Нарын облустук сотунун улук 

консультанты; 

  

Токталиева Клара Жумаевна - Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын накталай акча 

башкармалыгынын кассалык 

операциялар бөлүмүнүн жүгүртүү 

кассасынын башчысы; 

  

Токторбай Эльмира - Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Монополияга 

каршы жөнгө салуу мамлекеттик 



агенттигинин товардык 

рынокторду талдоо жана 

отчеттуулук бөлүмүнүн башкы 

адиси; 

  

Тургунбай кызы Алтынбу - Ош облусунун Кара-Суу 

районунун Ы. Ахмадалиева 

атындагы балдар бакчасынын 

башчысы; 

  

Турусбекова Гульнура 

Чычканбаевна 

- Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 

салык кызматынын салык 

мыйзамы боюнча методология 

башкармалыгынын методология 

бөлүмүнүн башкы инспектору; 

  

Тыныбекова Айсулуу Болотовна - спортсмен, Кыргыз 

Республикасынын аялдар күрөшү 

боюнча улуттук курама 

командасынын мүчөсү; 

  

Узакбаева Талапкер Узакбаевна - Кыргыз Республикасынын 

Финансы министрлигинин 

алдындагы Мамлекеттик 

экономиканы өнүктүрүү 

фондунун Чүй облустук 

региондук бөлүмүнүн Сокулук 

району боюнча башкы адиси; 

Уметалиева Зинаида 

Сейдахматовна 

  

- Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 

каттоо кызматынын алдындагы 

Кадастр жана кыймылсыз мүлккө 

укуктарды каттоо 

департаментинин Аламүдүн 

райондук жерге жайгаштыруу 

жана кыймылсыз мүлккө 

укуктарды каттоо боюнча 

башкармалыгынын кадастрдык 

сүрөткө тартуу боюнча башкы 

адиси; 

  

Умотов Ормоналы Моконович - «Строймонтаж» АТАКтын темир 

конструкцияларды даярдоо 

боюнча полигондун бригадири; 



  

Усеналиев Азат Султанбекович - спортсмен, Кыргыз 

Республикасынын бокс боюнча 

улуттук курама командасынын 

мүчөсү; 

  

Ушуров Фархад Аблимижитович - Кыргыз Республикасынын грек-

рим күрөшү боюнча курама 

командасынын улук 

машыктыруучу; 

  

Хилоу Халима Санхуровна - Чүй облусундагы Чүй райондук 

аймактык ооруканасынын 

реанимация бөлүмчөсүнүн улук 

медайымы; 

  

Цой Валерий 

Павлович 

- Кыргызстан калкы 

ассамблеясынын кеңешинин 

төрагасынын укуктук маселелер 

боюнча орун басары, Кыргыз 

Республикасынын корейлер 

КБнын президенти; 

  

Шабданов Данияр Автандилович 

  

- Чүй облусунун Кара-Балта 

шаарынын мэри; 

Шаболотова Зинаида Филаретовна - Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Геология 

жана минералдык ресурстар 

боюнча мамлекеттик 

агенттигинин маалыматтык 

ресурстар башкармалыгынын 

башкы адиси; 

  

Шамшиева Кульмира Четеновна - Ысык-Ата райондук социалдык 

өнүктүрүү башкармалыгынын 

үйдөн тейлөө боюнча социалдык 

кызматкери; 

  

Шатманова Шайиста 

Рахманбердиевна 

- «Компьютер Пресс» ЖЧКнын 

(«Супер-Инфо» гезитинин 

редакциясы) директору; 

  

Шермамбетова Бактайым 

Таштанбековна 

- Ош облусунун Алай 

районундагы  

А. Ысманов атындагы № 9 орто 



мектебинин башталгыч 

класстардын мугалими; 

  

Шидакова Зухра 

Хажымухамутовна    

- Кыргызстан калкы 

ассамблеясынын 

төрагасынынорун басары, «Ата-

Журт» карачайлар эл аралык 

ассоциациясы» КБнын 

президенти; 

  

Эсенова Кульбюбю Турсунбаевна - Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 

салык кызматынын Ысык-Ата 

району боюнча мамлекеттик 

салык кызматынын 

башкармалыгынын салык 

карыздарын өндүрүү бөлүмүнүн 

башкы инспектору; 

  

Яшин Вадим 

Владиславович 

- «Явна» балдар кайрымдуулук 

фонду» коомдук фондунун 

президенти, «Кыргызстан 

жетимдерсиз» кыймылынын 

жетекчиси; 

  

«Абдималик-Ата» үрөнчүлүк 

дыйкан чарбасы 

  

- Жалал-Абад облусунун Сузак 

районунун Кара-Дарыя айылы; 

«Агропласт» айыл чарба 

кооперативи 

  

- Баткен облусунун Кызыл-Кыя 

шаары; 

«Азиздер жана дүлөйлөр кыргыз 

коомунун Жалал-Абад окутуу-

өндүрүштүк ишканасы» ЖЧК 

  

- Жалал-Абад облусунун Жалал-

Абад шаары; 

  

«Азия микс» КВН курама 

командасы 
  

- Бишкек шаары; 

«Алтын-Ажыдаар» ЖЧК 

  

- Бишкек шаары; 

«Гранит-Юг» ЖЧК 

  

- Бишкек шаары; 

«Келдике» ювелирдик компаниясы 

  

- Бишкек шаары; 

«Кооппромсервис өндүрүш - Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл 



ассоциациясы» ЖЧК 

  

районунун Чолпон-Ата шаары; 

«Кыргыз балчылар союзу» КБ 

  

- Бишкек шаары; 

«Назик Фэшн» ЖЧК 

  

- Бишкек шаары; 

«НАРСУ» айыл чарба кооперативи 

  

- Ысык-Көл облусунун Тоң 

районунун Ак-Өлөң айылы; 

«Өзөн-Ата» сыр чыгаруучу завод 

  

- Талас облусунун Талас шаары; 

«Пэрити Коал» ЖЧК 

  

- Ош облусунун Алай районунун 

Гүлчө айылы; 

  

«Сүт Булак» ЖАК 

  

- Ысык-Көл облусунун Түп 

районунун Жылуу-Булак айылы; 

  

«Талас-сүт» ЖАК 

  

- Талас облусунун Талас шаары; 

«Чабрец» дыйкан чарбасы - Чүй облусунун Сокулук 

районунун Фрунзе айылы. 

  

  

  

Кыргыз Республикасынын 

 

Президенти                                                       А.Ш. Атамбаев” 

 

 


