Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен
сыйлоо жөнүндө
Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык, руханий
жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө кошкон салымы
үчүн төмөнкүлөр сыйлансын:
II даражадагы «Манас» ордени менен:
Базаркулов Мукаш
Базаркулович

- Кыргыз
Республикасынын
эл
мугалими, Кыргыз Республикасынын
Президентине караштуу Билим берүүнү
өнүктүрүү маселелери боюнча коомдук
эксперттик кеңештин мүчөсү;

Джумабеков Сабырбек
Артисбекович

- Бишкек травматология жана ортопедия
илимий-изилдөө
борборунун
директору;

III даражадагы «Манас» ордени менен:
Абдесов Нургалый

- Бишкек шаарындагы № 66 «Ден
соолук жана өнүгүү мектеби» окуутарбия комплексинин кыргыз тили
жана адабияты мугалими;

Абдукаримова
Махирахан

- Ош облусунун Кара-Суу районундагы
Чолпон атындагы № 79 орто
мектебинин математика мугалими;

Абдылдаев Эрлан
Бекешович

- Кыргыз Республикасынын
иштер министри;

тышкы

Малаев Нимат

травматология
жана
- Бишкек
ортопедия
илимий-изилдөө
борборунун
ЛОР
бөлүмүнүн
башчысы;

Сооронов Омор

- Кыргыз Республикасынын Улуттук
илимдер академиясынын Ч. Айтматов
атындагы
Тил
жана
адабият
институтунун
ага
илимий
кызматкери, кыргыз элинин тарыхыймаданий мурастарын изилдөөчү жана
котормочу;
«Даңк» медалы менен:

Адыбаев Кошойбек
Джакыпович

- Апрель
элдик
революциясынын
активдүү катышуучусу;

элдик
революциясынын
Багышбеков
Бузурман - Апрель
активдүү
катышуучусу,
Талас
Кожомуратович
шаардык кеңешинин депутаты;
Жаманова Асылкүл
Окошевна

- Апрель
элдик
революциясынын
активдүү катышуучусу;

Каримов Мирзохалим

- жазуучу, публицист;

Нурунбетов Балтахун
Аттокурович

- М.
Адышев
атындагы
Ош
технологиялык
университетинин
«Коомдук илимдер» кафедрасынын
башчысы;

Рыскулова Айгул
Маратбековна

- Бишкек шаарынын вице-мэри;

Рыскулова Бюбюсара
Рахматовна

- «Сезим» кризистик борбору» коомдук
бирикмесинин аткаруучу директору;

Сааданбеков Чоробек
Идирисович

- «Википедия»
кыргыз
тилдеги
версиясын өнүктүрүү жана кеңейтүү
боюнча
долбоордун
жетекчиси,
«Биздин мурас» коомдук фондунун
директору;

Хайбуллина Зульфира
Шарафовна

- коомдук активист, волонтер;
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берилсин:
«Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү»
деген ардактуу наам:
Копотев Вячеслав
Викторовичке

- сүрөтчү, геральдика боюнча адис;

«Кыргыз Республикасынын эл артисти»
деген ардактуу наам:
Ниязов Келдибекке

- Т. Сатылганов атындагы Кыргыз
улуттук филармониясынын артисти;

Нургазиев Давлетбек
Бакасовичке

- К. Жантөшев атындагы Ысык-Көл
облустук музыкалуу-драма театрынын
артисти, көркөм жетекчиси;

Сапаралиев Алтынбек
Рыскуловичке

ырчысы,
Кыргыз
- эстрада
Республикасынын
театралдык
ишмерлер союзунун мүчөсү;

Шакеева Зейнепке

- Т. Сатылганов атындагы Кыргыз
улуттук филармониясына караштуу
К. Орозов атындагы эл аспаптар
оркестринин солист-вокалисти;

«Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими»
деген ардактуу наам:
Акунова Анаркүл
Курманбековнага

- Ысык-Көл
облусунун
Түп
районундагы К.Уметалиев атындагы
орто мектебинин география жана
биология мугалими;

Алыбаева Айсалкын
Бузурманкуловнага

- Жалал-Абад
облусунун
Чаткал
районундагы
С. Байдөөлөтов
атындагы
Каныш-Кыя
орто
мектебинин англис тили мугалими;

Бекболиев Джумакадыр
Джашасыновичке

- Чүй облусунун Москва районундагы
К.
Сыйданов
атындагы
орто
мектебинин география мугалими;
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Бекмурзаева Асылканга

- Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон
районундагы Ө. Атабекова атындагы
№
30
инновациялык
мектепгимназиясынын англис тили мугалими;

Берикбаев Сейдекматка

- Чүй
облусунун
Аламүдүн
районундагы Стрельникова атындагы
орто жалпы билим берүү мектебинин
директору;

Бондарева Надежда
Михайловнага

- Чүй облусунун Жайыл районундагы
Новониколаевка
орто
мектепгимназиясынын
математика
мугалими;

Боронбаева Замира
Мукамбетовнага

- Бишкек шаарынын № 88 жалпы орто
билим берүү мектебинин география
мугалими;

Давлеталиева Анар
Мамырбековнага

- Талас
облусунун
Кара-Буура
районундагы
М. Чалданбаев
атындагы орто мектебинин биология
мугалими;

Жунушалиева Сыйнатка

- Нарын
облусунун
Жумгал
районундагы
Т. Турсунбаева
атындагы
мектеп-гимназиясынын
кыргыз тили мугалими;

Кочкоров Атамырзага

- Жалал-Абад
облусунун
Аксы
районундагы
№ 69
кесиптик
лицейинин насаатчы-мугалими;

Мадаминов Гапыр
Маматкуловичке

- Баткен
облусунун
Лейлек
районундагы № 3 эксперименталдык
мектеп-гимназиясынын директору;

Маматкулов
Абдувахидке

- Жалал-Абад облусунун Ала-Бука
районундагы А. Атамов атындагы
№ 12 орто мектебинин математика
мугалими;

Маматова Гүлжан
Нийматовнага

- Жалал-Абад шаарынын М. Бабкин
атындагы № 1 мектеп-гимназиясынын
математика мугалими;
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Матанова Света
Апендеевнага

- Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл
районундагы А.С. Пушкин атындагы
орто мектебинин кыргыз тили жана
адабияты мугалими;

Матураимова Калбу
Божоевнага

- Ош облусунун Өзгөн районундагы
А. Тангатаров атындагы № 14 гимназияинтернатынын физика мугалими;

Мухарова Зубайде
Лихузаевнага

- Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы
В.И. Ленин атындагы орто мектебинин
директору;

Нуралиева Мухаббат
Кадыровнага

- Ош облусунун Араван районундагы
М. Саид атындагы № 2 мектепгимназиясынын орус тили жана
адабияты мугалими;

облусунун
Каракол
Омурканова Шайргульгө - Ысык-Көл
шаарындагы № 1 инновациялык
мектеп-гимназиясынын немис тили
мугалими;
Омурова Канымжан
Жусупбековнага

- Бишкек шаарынын № 68 мектепгимназия окуу-тарбиялоо комплексинин
директору;

Рахматова Сапияхан
Ашировнага

- Баткен шаарынын В.И. Ленин
атындагы орто мектебинин кыргыз
тили жана адабияты мугалими;

Сайдилканов Орозалиге

- Ош облусунун Кара-Кулжа районунун
автордук
мектеп-гимназиясынын
директору;

Турганбаева Нурилага

- Нарын облусунун Кочкор районундагы
Ш. Рысмендеев атындагы орто
мектебинин химия мугалими;

Уваркин Евгений
Васильевичке

- Талас шаарынын Р.Я. Рысакова
атындагы № 2 орто мектебинин
директору;

Федорова Ирина
Владимировнага

- Бишкек шаарынын Е.Б. Якир атындагы
№ 61 автордук физика-математикалык
мектеп-лицейинин окуу комплексинин
математика мугалими;
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«Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө
эмгек сиңирген кызматкер» деген ардактуу наам:
Дербишева Замира
Касымбековнага

- Түрк цивилизациясы борборунун
директорунун орун басары, КыргызТүрк
«Манас»
университетинин
профессору;

Дюшеева Гульмира
Самтыевнага

- Борбордук
Азиядагы
Америка
университетинин улук окутуучусу,
«Тил Клаб» кыргыз тили борборунун
окутуучусу жана жетекчиси;

Исмаилова Светлана
Робинзоновнага

- К. Молдобасанов атындагы Кыргыз
улуттук консерваториясынын окутуу
иштери боюнча проректору;

Кацев Александр
Самуиловичке

- Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус
Славян университетинин эл аралык
журналистика
кафедрасынын
башчысы;

Тойгонбаева Шайымкүл - Ош шаарындагы № 71«Үмүт» балдар
бакчасынын директору;
Солтобаевнага
Топоева-Ставинская
Батма Болоталиевнага

- Кыргыз Республикасынын Билим берүү
жана илим министрлигинин Улуттук
тест жүргүзүү борборунун «Кыргызтест»
башкармалыгынын начальниги;

«Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы»
деген ардактуу наам:
Абдирешев Шамшидин
Камчибековичке

- Жалал-Абад облусунун Ш. Суеркулов
атындагы Ноокен райондук аймактык
ооруканасынын директору;

Бабаджанов Нурмухамед
Джамаловичке

- Эне жана баланы коргоо улуттук
борборунун перинаталдык мезгилдеги
патологиялар бөлүмүнүн невролог
врач-консультанты;

Джунушалиев
Кубанычбек
Кашымбековичке

- Улуттук онкология борборунун баш,
моюн шишиктери бөлүмүнүн башчысы;
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Калиева Айгул
Сабыралиевнага

- Бишкек шаарынын № 1 төрөт үйүнүн
неонатология бөлүмүнүн башчысы;

Койчуманов Айбек
Мааметовичке

- Улуттук
хирургия
борборунун
кечиктирилгис хирургия бөлүмүнүн
врач-хирургу;

Маанаев Токтобай
Исраиловичке

- Ысык-Көл
облустук
бириккен
ооруканасынын директору;

Мукамбетов Сагымбек
Абдрахмановичке

- Кыргыз Республикасынын Саламаттык
сактоо министрлигинин Республикалык
психикалык ден-соолук борборунун
соттук-психиатриялык
экспертиза
бөлүмүнүн башчысы;

Мусуралиев Макенжан
Субановичке

- И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз
мамлекеттик
медициналык
академиясынын № 1 акушерство жана
гинекология кафедрасынын башчысы;

Разаева Мурзаим
Арыновнага

- Ош
шаардык
клиникалык
ооруканасынын төрөт бөлүмүнүн
башчысы;

Шамшиев Абдилатип
Абдырахмановичке

- Ош шаарынын Үй-бүлөлүк медицина
борборунун директору;

«Кыргыз Республикасынын маданиятына
эмгек сиңирген ишмер» деген ардактуу наам:
Ашимбаева Дильбара
Абдакимовнага

- «Dilbar» мода үйүнүн арт-директору;

Гуцалов Владимир
Александровичке

- Чүй облусунун Панфилов райондук
балдардын искусство мектебинин
директору;

Кыдыкбаев Бактыбек
Бейшенбаевичке

- К. Молдобасанов атындагы Кыргыз
улуттук консерваториясынын үйлөмө
жана урма аспаптар кафедрасынын
башчысы, «Соленые орешки» джаз
тобунун негиздөөчүсү;

Мамаджанов Набиджан
Ганижановичке

- Бабур атындагы Ош мамлекеттик
академиялык өзбек музыкалуу-драма
театрынын директору;
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«Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына
эмгек сиңирген кызматкер» деген ардактуу наам:
Авазканов Доолотбайга

- Чүй облусунун Жайыл районундагы
«Жайыл» айыл чарба өндүрүш
кооперативинин төрагасы;

Асанов Карыпбекке

- агрардык секторду өнүктүрүү боюнча
эксперт-консультант, Нарын облусунун
Ак-Талаа
районундагы
«Мангел»
үрөнчүлүк кооперативинин байкоочу
кеңешинин төрагасы;

Джаныбеков Аскарбек
Сапарбековичке

- Ысык-Көл
облусунун
Ак-Суу
районундагы «Рейна-Кенч» дыйкан
чарбасынын жетекчиси;

Кадыров Сагынбай
Акуновичке

- Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз
районундагы «Жеңиш-Нур» айыл
чарба сервистик кооперативинин
төрагасы;

Казыбеков Алымбекке

- Жалал-Абад облусунун Токтогул
районундагы «Калназар» дыйкан
чарбасынын мүчөсү;

Нурдинов Алишер
Ураимовичке

- Ош облусунун Ноокат районундагы
«Көк-Жар» үрөнчүлүк айыл чарба
өндүрүштүк
кооперативинин
төрагасы;

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек
сиңирген кызматкер» деген ардактуу наам:
Галютин Александр
Алексеевичке

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
Аппаратынын регламент жана иш
кагаздарын
жүргүзүү
бөлүмүнүн
башчысынын орун басары;

Сулайманова Джаныл
Дуйшеновнага

- Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңешинин Аппаратынын ченемдик
укуктук актыларды иштеп чыгуу жана
чыгаруу бөлүмүнүн башчысы;
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Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйлансын:
Абазбеков Роберт
Сатибекович

- «Эл аралык толеранттуулук үчүн»
фондунун түштүк региону боюнча
координатору, Баткен облусундагы
филиалынын директору;

Абдуллаев Абдурахман

- Ош облусунун Ноокат районундагы
«Барын»
үй-бүлөлүк
медицина
борборунун директору;

Абдыкалыков
Жолдошбек
Турдубекович

шаарынын
мэриясынын
- Бишкек
Октябрь администрациялык району
боюнча
муниципалдык
администрациясынын
№
8
муниципалдык
аймактык
башкармалыгынын начальниги;

Абдылдаев Кадырбек
Камалович

- Ош облусунун Алай районундагы
Т. Отунчиев атындагы № 2 мектепгимназиясынын кыргыз тили жана
адабияты мугалими;

Абибова Лола
Сабыровна

- Жалал-Абад
облусунун
Сузак
районундагы Ю.А. Гагарин атындагы
№ 27 орто мектебинин директору;

Айманбетова Бермет
Абышовна

- Бишкек шаарынын № 53 орто
мектебинин орус тили жана адабияты
мугалими;

Айткулова Накылай
Зулпукааровна

- Ош облусунун Чоң-Алай районундагы
Эсенкелди уулу Максатбек атындагы
орто мектебинин англис тили мугалими;

Алымкулов Асанбек
Качкынович

- Нарын
облусунун
Ат-Башы
районундагы Боогачы атындагы орто
мектебинин кол эмгек сабагынын
мугалими;

Анарбаева Батма
Алановна

- Ош облусунун Ноокат районундагы
Г. Эргешов атындагы «Бел-Өрүк»
орто мектебинин кыргыз тили жана
адабияты мугалими;

Байгазиева Айнура
Айдаровна

- Чүй облусунун Жайыл районундагы
Ак-Башат айыл өкмөтүнүн жооптуу
катчысы;
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Бакиров Артур
Насипбекович

- Кыргыз Республикасынын Билим
берүү жана илим министрлигинин
Улуттук
тестирлөө
борборунун
директору;

Бегалиев Асан

- Ысык-Көл
облустук
бириккен
ооруканасынын реанимация бөлүмүнүн
анестезиолог-реаниматолог врачы;

Бешкемпирова
Гульсайра
Сыйдалиевна

- Талас облусунун Манас районундагы
С. Дүйшөнбиев атындагы орто
мектебинин биология мугалими;

Бочкарев Игорь
Викторович

- И. Раззаков
атындагы
Кыргыз
мамлекеттик
техникалык
университетинин «Электромеханика»
кафедрасынын башчысы;

Гүлжигитова Бурул
Абдиразаковна

- Баткен
облусунун
Баткен
районундагы Газ орто мектебинин
математика мугалими;

Дадажанов Махаматибро
Алимжанович

- Ош облусунун Араван райондук
мамлекеттик
администрациясынын
аппаратынын жетекчиси;

Джакыбалиев Курманбек - Чүй облусунун Кемин районундагы
Б.
Солтоноев
атындагы
орто
мектебинин
кыргыз тили жана
адабияты мугалими;
Джексембиев Орозбек
Джакишович

- Ысык-Көл
облусунун
Ак-Суу
районундагы А. Ракымов атындагы
орто мектебинин математика мугалими;

Жамантаева Басбүбү
Абдываповна

- А. Жайнаков атындагы Баткен облустук
музыкалык драма театрынын хор
артисти;

Жанбоев Түгөлбай
Кадыкеевич

- Нарын облусунун Нарын райондук
мамлекеттик
администрациясынын
башчысы-аким;

Жоодонбеков Асылбек
Асанович

- «Жайлоодогу өнүгүү борборлору»
долбоорунун координатору;
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Искендерова Сусар

- К. Карасаев
атындагы
Бишкек
гуманитардык
университетинин
илимий иштер боюнча проректору;

Какаева Таалайкүл
Сансызбаевна

- Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо
районундагы № 1 Макмал орто жалпы
билим берүү мектебинин математика,
информатика жана эсептөөчү техника
мугалими;

Камбарова Саткын
Аскаровна

- Жалал-Абад
облусунун
Ноокен
районундагы Т. Орозматов атындагы
№ 8 орто мектебинин кыргыз тили
жана адабияты мугалими;

Касеева Мэри
Беккуловна

- Кыргыз
Республикасынын
Президентинин
Аппаратынын
канцеляриясынын
иш
кагаздарын
жүргүзүү жана контролдоо секторунун
эксперти;

Кузнецова Татьяна
Анатольевна

- Бишкек
шаарынын
мэриясынын
Октябрь администрациялык району
боюнча
муниципалдык
администрациясынын башчысынын
орун басары;

Кулишева Светлана
Владимировна

- Чүй облусунун Чүй районундагы
В.Ф. Марков атындагы № 1 орто
мектебинин башталгыч класстарынын
мугалими;

Курманалиева
Жыпаркүл
Кыдыралиевна

- Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз
районундагы Жунуш уулу Жапар
атындагы орто мектебинин биология
мугалими;

Малабаева Айнур
Абанасировна

- Нарын облусунун Нарын районундагы
Түгөл уулу Усупбек атындагы орто
мектебинин химия мугалими;

Мамбетакунова Гүлүйпа
Токтомамбетовна

- Нарын
облусунун
Ак-Талаа
районундагы Э. Мейманов атындагы
орто мектебинин музыка мугалими;

Мамбетов Сейдимар
Талайбекович

- Талас облусунун Бакай-Ата райондук
мамлекеттик
администрациясынын
аппаратынын жетекчиси;
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Момуналиев Алмазбек
Эсенбекович

- дыйкан чарбасынын мүчөсү, Жумгал
району, Нарын облусу;

Мусаев Айтбай

- Жалал-Абад
сууканал
башкармалыгынын начальниги;

Мырзаканов Каныбек
Орозбекович

- «Азиздер жана дүлөйлөр кыргыз
коомунун Кант окуу өндүрүштүк
ишканасы» жоопкерчилиги чектелген
коомунун
өндүрүштүк-аймактык
баштапкы уюмунун мүчөсү, коомдук
активист;

Өскөнбаева Шарийпа
Маленкуловна

- Жалал-Абад облусунун Токтогул
районундагы Ж. Бөкөнбаев атындагы
орто
мектебинин
башталгыч
класстарынын мугалими;

Пануров Денис
Викторович

- Ч. Айтматов атындагы Кыргыз
Республикасынын
мамлекеттик
улуттук орус драма театрынын
музыкалык бөлүгүнүн башчысы;

Полотбеков Эрмекбай
Айтыкулович

- Ош облусунун Өзгөн райондук
мамлекеттик
администрациясынын
аппаратынын жетекчиси;

Поцкарова Надежда
Казимовна

- Ош облусунун Ноокат шаарындагы
Н.
Крупская
атындагы
орто
мектебинин директору;

Раманов Урали

- Ош шаарынын мэриясынын шаардык
чарба жана транспорт бөлүмүнүн
башчысы;

Рыскелдиев Карыпбек
Айтпаевич

- Ысык-Көл
облусунун
Тоң
районундагы
Ж.
Алтымышбаев
атындагы орто жалпы билим берүү
мектебинин сүрөт мугалими;

Рябовол Наталья
Николаевна

- Чүй облусунун Токмок шаарындагы
А.С. Пушкин атындагы № 1 мектепгимназиясынын физика мугалими;
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Садалиев Улан
Шейшенбекович

- Чүй облусунун Сокулук районундагы
Новопавловка
айыл
өкмөтүнүн
башчысы;

Сатарбаева Турум
Абдыкаимовна

- Чүй облусунун Сокулук районундагы
Новопавловка
орто
мектепгимназиясынын директору, кыргыз
тили жана адабияты мугалими;

Сатымкулова Гульнара
Музуровна

- Талас
облусунун
Бакай-Ата
районундагы Д. Дүйшөбаев атындагы
орто мектебинин директору;

Сейталиев Расулбек
Азалиевич

- Жалал-Абад
облусунун
районундагы Бүргөндү
кеңешинин депутаты;

Серкебаев Кубаныч
Исакунович

- Бишкек
шаарынын
«Баркад»
жоопкерчилиги чектелген коомунун
башкы директору;

Султанбеков Касымбек
Файзуллаевич

- Ош облусунун Кара-Суу районундагы
«Карабек» фермердик чарбасынын
жетекчиси;

Таджибаева Малика
Мирзаевна

- Жалал-Абад
облусунун
Чаткал
районундагы Сумсар балдар көркөм
өнөр-чыгармачылык
мектебинин
баян-аккордеон жана фортепиано
окутуучусу;

Ташев Бавабек
Ергашевич

- Баткен облусунун Сүлүктү шаарынын
биринчи вице-мэри;

Токтогонов Нурбек
Туртемирович

- Талас облусунун Талас районундагы
Р. Айдаралиев атындагы орто
мектебинин информатика мугалими;

Токтоева Айчүрөк
Кудайбердиевна

- Баткен
облусунун
Кадамжай
районундагы «Кыргызстандын 10
жылдыгы» мектебинин география
жана черчение мугалими;

Токтомаметова
Салиймакан

- Ош шаарынын борборлоштурулган
китепканасынын директору;

Ноокен
айылдык
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Токтосунова Бурул
Табышевна

- Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл
районундагы Өрүктү айыл өкмөтүнүн
салык боюнча ага инспектору;

Топчубаев Алтымыш

- Ош облусунун Кара-Суу районундагы
Алайчы уулу Сыдык атындагы № 87
мектеп-гимназия
комплексинин
кыргыз
тили
жана
адабияты
мугалими;

Торокулов Калыбек
Жаканович

- Талас
облусунун
Бакай-Ата
районундагы «АДС» чакан сүт
заводунун жетекчисинин жардамчысы;

Төлөмүшов Турсунали
Пирмаматович

- Баткен
облусунун
Баткен
районундагы
«Алыш-Дан»
айыл
чарба кооперативинин төрагасы;

Турдуманбетов Рысбек
Ташбекович

- Ысык-Көл
облусунун
Түп
районундагы «Ноорузбай» асылтукум чарбасынын жетекчиси;

Тыналиева Бакыт
Карыбековна

- Кыргыз Республикасынын Жогорку
аттестациялык
комиссиясынын
төрагасынын орун басары;

Уралиев Бакыт
Орозбекович

- Чүй
облусунун
Панфилов
районундагы К. Жумагулов атындагы
орто мектебинин тарых мугалими;

Хохлова Надежда
Георгиевна

- коомдук
журналист;

активист,

Челпакова Сабийра
Мусилимовна

- Балдардын
«Сейтек»
директору;

жана
өспүрүмдөрдүн
улуттук
борборунун

Шерматов Ибрагим

- Ош облусунун Араван районундагы
«Ибрагим-максым»
фермердик
чарбасынын башчысы;

Ыштыбаева Клара
Казаковна

- Нарын шаарынын Буйлаш уулу
Арстанбек атындагы № 8 орто
мектебинин математика мугалими;

волонтер,
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Эшмамбетов Руслан
Толонович

- Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз
районундагы
Барскоон
айыл
өкмөтүнүн башчысы;

«Кайыңды-Кант» ачык
акционердик коому

- Панфилов району, Чүй облусу;

«Келечек» ачык
акционердик коому

- Ош шаары;

«Кондитердик үй
«Куликовский»
жоопкерчилиги
чектелген коому

- Бишкек шаары;

«Шоро» жабык
акционердик коому

- Бишкек шаары.

Кыргыз Республикасынын
Президенти

А.Ш. Атамбаев
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