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БИШКЕК ШААРЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ

КЫРГЫЗ

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ
НАРЫН ОБЛУСУ
ОШ ОБЛУСУ
ТАЛАС ОБЛУСУ
ЧҮЙ ОБЛУСУ
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ

ГОРОД БИШКЕК
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РУССКИЙ

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кыргыз Республикасынын ар бир жаранына
Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан
кепилденген квалификациялуу юридикалык жардам,
укуктарды жана эркиндиктерди коргоо камсыз кылынат.
Адам укуктарын коргоо чөйрөсүндө болгон
мамлекеттин милдеттенмелерин турмушка ашырууда
эң керектүү шарттар болуп элди маалымдоо, Кыргыз
Республикасында адвокатураны өнүгүп-өрчүтүүгө жана
адилеттүүлүктү эффективдүү жайылтууга арналган
конкреттүү сунуштарды иштеп чыгуу эсептелинет.
Укуктук сабатсыздык көпчүлүк убактарда жарандарды
жагымсыз жагдайларга алып келет, ал эми мыйзамдардын
нормаларын билбегендик алардын укуктарын жана
мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузууга негиз түзөт.
Сунушталып жаткан реестр жарандарга өз убагында өзүн коргоону квалификациялуу, устаттык
менен даярдалган адвокаттар менен камсыз кылууга жардам көрсөтүүнү максат көздөйт, ал элдин
кенен катмарына ылайыкталган. Анда анын ишинин профили, профессионалдык даярдыгынын
даражасы жана байланыш телефондору көрсөтүлүү менен, адвокат тууралуу зарыл болгон
маалыматтар берилген, алардын негизинде ар бир жаран керектүү жана өзүнө ылайыктуу
адвокатты таба алат.
Бул маалымдама Бишкектеги ОБСЕ борборунун, Кыргызстан Адвокаттар Кошунунун жана
Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин ортосунда түзүлгөн Меморандумдун негизинде
өткөрүлгөн чоң иштин жыйынтыгы болуп эсептелет
Ушул реестр адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоодо, ошондой эле биздин коомдо
жогорку квалификациялуу адвокаттардын ролун жогорулатууда жакшы өбөлгө болуп берет деген
үмүттөбүз.

Кыргыз Республикасынын Адилет Министри,
Юстициянын II даражадагы Мамлекеттик Кеңешчиси
Кайыпов М. Т.
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«Бардык адамдар мыйзам алдында бирдей
жана эч айырмасыз мыйзам менен
бирдей корголууга укуктуу»
Адам Укуктарынын Жалпы Декларациясы
(1948-жылдын 10-декабрында БУУнун Генералдык Ассамблеясынын 217А (III) Резолюциясында кабыл алынган жана жарыяланган)

Урматтуу мырзалар!
Сиздерге Бишкектеги ОБСЕ Борборунун, Кыргыз Республикасынын Адилет Министрлигинин
жана Кыргыз Республикасынын Адвокаттар Кошунунун ортосундагы кызматташтыктын жыйынтыгы болуп эсептелген Кыргыз Республикасынын адвокаттарынын Реестрин тааныштырып кетүүгө
уруксат этиңиздер.
Биз бул Реестрди түзүү менен, биздин көз карашыбызча, бир нече олуттуу максаттарга жетүүнү
көздөдүк эле.
Биринчиден, Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жатышкан адвокаттар жана адвокаттык түзүүлөр тууралуу мүмкүн болушунча толук маалыматты берүү жолу менен бүткүл Кыргызстандын жарандарынын сот адилеттигине жетишүүсүн кеңейтүү. Бул Кыргызстандагы мындай
сурап билүү адабиятын чыгаруудагы биринчи уникалдуу тажрыйба.
Эларалык-укуктук документтер, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана
мыйзамдары менен акысыз юридикалык жардам көрсөтүү кепилденген. Соттук териштирүүнүн
жыйынтыгы соттолуучунун материалдык абалына көз каранды болушуна жол берүүгө эч мүмкүн
эмес. Реестрден Сиз, сизге акысыз юридикалык жардам алууга көмөктөшө турган маалыматтарды
таба аласыз.
Экинчиден, адвокаттар жөнүндө маалыматтарды басып чыгарып жана аны өлкөнүн бардык аймактарына таратуу менен, биз жергиликтүү адвокаттар коомдоштугунун иш-аракеттерине колдоо
көрсөтүүнү каалар элек. Бул Реестр мыйзамдуулук, ак ниеттүүлүк, түшүнүктүүлүк жана профессионалдуулук принциптерине негизделген адвокаттардын кызматтарынын сапатын жакшыртууга жана
андан ары өнүктүрүүгө түрткү берери шексиз.
Биз бул маалымдаманын укуктук жардамга муктаж болгон адамдар жана аны көрсөтүүчүлөр
ортосундагы байланыштарды жакшыртууга мүмкүндүк берерине үмүттөнөбүз. Анткени, адвокаттын башкы максаты – бул жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин коргоо
эмеспи.
Терең урматтоо менен,
Маркус Мюллер
Элчи, Бишкектеги ОБСЕ Борборунун Башчысы
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Демократияга жетишүү, укуктук мамлекетти куруу
жана коомдук-экономикалык өнүгүү адамдын укуктарын
жана эркиндиктерин камсыз кылуусуз ишке ашпагандыгын
адам заттын бүт өнүгүү тажрыйбасы далилдеп берди.
2007-жылдын
23-октябрындагы
Кыргыз
Республикасынын
Конституциясынын
Жаңы
редакциясынын 40‑статьясында аныкталган: «Ар бир
адам квалификациялуу юридикалык жардам алууга
укуктуу. Мыйзамда каралган учурларда юридикалык
жардам мамлекеттин эсебинен көрсөтүлөт».
Адамдын акыйкаттуу соттук кароого болгон укугун
камсыз кылууда адвокаттын ойногон ролу өтө зор жана
маанилүү.
Квалификациялуу юридикалык жардамды тез жана
жетиштүү түрдө алууга мүмкүнчүлүк – акыйкаттуу соттук кароонун бирден бир негизги кепилдиги,
бул эл аралык стандарттарда бекемделген. Сот процессинде адвокаттын маанилүүлүгү жана орду
өсүп баратат. Кыргыз Республикасынын Улуттук мыйзам чыгаруусун үзгүлтүксүз өнүктүрүү жана
алга жылдыруу процессине байланыштуу квалификациялуу юридикалык жардам көрсөткөн адис
катары адвокатка болгон талаптар да жогорулап жатат.
Жарандын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылуунун
натыйжалуулугу көбүнесе адвокаттын тактикалык ыкмаларды жана каражаттарды туура тандап
алуусунан көз каранды.
Коомдук институттун туруктуу өнүгүүсү адвокаттын иш аракетинин методологиялык негиздерин
жана анын статусун тастыктаган мыйзамда болгон принциптер жана шарттар менен түздөн түз
байланышкан.
Азыркы убакка чейин адвокаттардын тизмеси мамлекеттик юстиция органдарында эле
болгон. Алар басма сөз каражаттарында басылбайт жана Кыргыз Республикасынын Адилет
Министрлигинин расмий сайтында гана жайгашкан, бирок ага кирүү мүмкүнчүлүгү Интернетти
колдонгон жарандарда гана болуп келген. Ал тизмелер юридикалык жардамдардын багыттары
жана түрлөрү, адвокатуранын мүмкүнчүлүктөрү ж.б. жөнүндө жетиштүү маалымат бере албайт.
Ал эми юридикалык жардамга муктаж болгон адам өзүнүн кеңешчисин, коргоочусун, адвокатын
тандап алууда туура кадам жасоо үчүн алар жөнүндө толук маалыматка ээ болуусу тийиш.
Мыйзам чыгаруунун татаалдашы жана көлөмдүгү мамлекеттин алдында турган адам укуктарын
коргоо маселелерин чечүүдө зор түрткү боло ала турган жогорку сапаттагы адвокаттарга болгон
муктаждыкты пайда кылды. Китеп ушул көз карашта да пайдалуу болот деп ишенебиз.
Бул маалымдаманы даярдоо жана басып чыгаруу адвокатураны структуралуу реформалоодо
гана эмес, ошол жарандык коомдун институтун тунук кылууда, адвокаттык жардамдардын тигил же
бул түрүнө ээ болууда да мааниси зор.
Ушул Кыргыз Республикасынын адвокаттарынын реестри адистер арасында да, карапайым
адамдардын арасында да талап кылынарына жана пайдалуу болоруна толук ишенем.
«Кыргыз Республикасынын адвокаттар кошуну»
Коомдук бирикмесинин башкармасынын төрайымы
Кожомова Гульниза
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УКУКТУК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮНҮ ЖӨНГӨ САЛУУЧУ
УКУКТУК АКТЫЛАР
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫНЫН
ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ
2007-жылдын 23-октябрында

15-статья
1. Эч ким сотттун чечими болмоюнча кармалып же убактылуу камакка алынбайт, ал мыйзамда
белгиленген негиздерде жана тартипте гана жүргүзүлөт.
2. Ар бир кармалган адам кармалган учурдан тартып 48 саат өткөнгө чейин анын кармалышынын мыйзамдуу экендиги жөнүндө маселени чечүү үчүн сотко алып келинүүгө тийиш.
3. Кармалган ар бир адамга кармоонун жүйөлөрү тез арада билдирилүүгө, анын укуктары
түшүндүрүлүүгө жана кармалган учурдан тартып өзүн-өзү коргоого жана адвокаттын укуктук жардамынан пайдалануу мүмкүнчүлүгү берилүүгө тийиш.
4. Ар бир адамга анын эркиндигин жана укуктарын соттук коргоого кепилдик берилет.
Эл алдында же башка жол менен ар кандай күнөө коюлганда ар бир адам өзүнүн ар-намысын,
кадыр-баркын, ишкердик беделин жана өз укуктарын сотто коргоого укуктуу. Кандай гана жагдайларда болбосун, мындай соттук коргоодон баш тартууга жол берилбейт.
40-статья
1. Ар бир адам квалификациялуу юридикалык жардам алууга укуктуу. Мыйзамда каралган
учурларда юридикалык жардам мамлекеттин эсебинен көрсөтүлөт.
2. Адвокаттардын өзүн-өзү башкаруучу, кесиптик коомдоштугу катары адвокатураны уюштуруу
жана анын иши, ошондой эле адвокаттардын укуктары, милдеттери жана жоопкерчилиги мыйзамда
аныкталат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-ПРОЦЕССТИК КОДЕКСИ
1999-жылдын 30-июну № 62
48-статья. Жактоочунун укуктары жана милдеттери
(2) Жактоочу шектүүнүн, айыпкердин соттолуучунун жоопкерчилигин жеңилдетүүчү далилдерди
табуу жана сунуш кылуу максатында мыйзамда көрсөтүлгөн бардык коргоо каражаттарын жана
ыкмаларын пайдаланууга жана аларга зарыл болгон юридикалык жардамды көрсөтүүгө тийиш.

«Адвокаттык иш жөнүндө»
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
Кыргыз Республикасынын
мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу
1999-жылдын 21-октябры № 115
6-статья. Юридикалык жардам берүүнүн кепилдиги
Мамлекет муктаж болгондордун бардыгына эч кандай чектөөсүз юридикалык жардам
берилишин кепилдикке алат.
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Мамлекет аймагында жашаган же туруктуу жайы бар бардык адамдарга юридикалык жардам
алууга жана анын мүнөзү жана тартиби жөнүндө маалыматка бирдей ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө
кепилдик берет.
Мамлекет жарандардын каражаты жок болгон учурларда аларга акысыз юридикалык жардам
көрсөтүүнү жана коргоону камсыз кылат.
Жарандарга юридикалык жардамды камсыз кылуу үчүн, ошондой эле мыйзамга ылайык
акысыз же болбосо андан тышкары кардар менен эркин түзүлгөн келишимге ылайык көрсөтүлүүчү
юридикалык жардамга акы төлөө үчүн керектүү каржылоонун кепилдигин мамлекет алат.

Адам укуктарынын ЖАЛПЫ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
1948-жылдын 10-декабрында кабыл алынган
Кыргыз Республикаcынын Жогорку Кеңешинин
1994-жылдын 12-январындагы № 1406-XII
7-статья.
Бардык адамдар мыйзам алдында бирдей жана эч айырмасыз мыйзам менен бирдей корголууга
укуктуу. Бардык адамдар ушул Декларацияны бузуучу кандай гана болбосун кодулоодон жана
андай кодулоого ар кандай шыкактоодон бирдей корголууга укуктуу.
11-статья.
1. Кылмыш жасагандыгы үчүн күнөөлөнгөн ар бир адам анын күнөөсү соттук ачык териштирүү
жолу менен мыйзамдуу тартипте белгиленгенге чейин күнөөсүз деп эсептелүүгө укуктуу, мында ага
коргонуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр камсыз кылынууга тийиш.

1966-жылдын 16-декабрындагы
Атуулдук жана саясий укуктар жөнүндө
Эл аралык пакт
Кыргыз Республикаcы КР Жогорку Кеңешинин
1994-жылдын 12-январындагы № 1406-XII токтому менен кошулган
2-статья.
3. Аталган Пактка катышкан ар бир мамлекет төмөндөгүлөргө милдеттенет:
а) ар бир адамдын аталган Пактта таанылган укуктары бузулган учурда, эгерде алар расмий
укуктуу иштеп жаткан адамдар тарабынан бузулган болсо дагы, укукту коргоонун эффективдүү
куралдары менен камсыздоону;
б) мамлекеттин укуктук системасында каралган компетенттүү соттор, административдик же
мыйзам чыгаруу бийлик органдары же башка компетенттүү орган тарабынан ар бир укук коргоону
талап кылган адамга, коргоо менен камсыз кылууга жана соттук коргоонун мүмкүнчүлүктөрүн
кеңейтүүгө;
в) компетенттүү бийликтер тарабынан алар берилген учурда укук коргоо каражаттарын
колдонууну камсыз кылуу.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АДВОКАТТАРЫНЫН
РЕЕСТРИ МЕНЕН КАНТИП ПАЙДАЛАНУУ КЕРЕК
Басып чыгаруунун максаты
Бул Реестр адвокатты же адвокаттык бирикмени, алардын адистигин, тажрыйбасын жана
башка профессионалдык ишмердиктерин эске алуу менен издөө мүмкүнчүлүгүн сунуштайт.
Реестрдин мазмуну
Бул Реестрде Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жатышкан адвокаттар жөнүндөгү
маалыматтар орун алган.
Реестрдеги орун алган маалымат
Бул Реестрдеги жарыяланган маалыматтар адвокаттык бирикмелердин жетекчилери жана
адвокаттардын өзүлөрү аркылуу ыктыярдуу негизде толтурулган анкетанын материалдарына
негизделгенин эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын Адилет Министрлиги, Бишкектеги ОБСЕ
Борбору, «Кыргыз Республикасынын адвокаттар Кошуну» Коомдук Бирикмеси жана басмакана
Реестрде көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгына жоопкерчиликтүү боло алышпайт.
Маалыматтардын берилиш тартиби
Бул Реестр эки тилдеги: кыргыз жана орус тилдериндеги окшош маалыматтарды камтыйт: Ал
Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жатышкан адвокаттар жөнүндөгү маалыматтарды
берет. Керектүү адвокатты табуу ыңгайлуу болсун үчүн ар бир тилдик вариант, укуктук адистигине
жана кайсы бир адвокаттык бирикмеге таандык экендигине карабастан алфавит тартибинде
жайгашкан жана Кыргыз Республикасынын облустары боюнча бөлүнгөн адвокаттардын аты-жөнүн
камтыйт.
Адвокаттык бирикме жөнүндөгү маалымат, анын жайгашкан жери жана байланыш телефондору,
ошондой эле түздөн-түз ушул адвокаттык бирикмеде иштеген адвокаттар жөнүндөгү маалыматтарды
(Ф.А.А., адвокаттын иш-аракеттеринин негизги багыттары, эмгек стажы, байланыш телефондору,
лицензиясы жөнүндө жана башка маалымат) камтыйт.
Адвокаттардын укуктук адистиктери
Адвокат тууралуу кыскача маалымат алуу үчүн, адвокаттардын тизмесинен алфавит тартибине
ылайык, адвокаттын аты-жөнүн табуу керек. Андан ары анын иштеген жеринин дареги, байланыш
телефонунун номуру, укуктук адистиги көрсөтүлгөн.
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КОЛДОНУЛГАН КЫСКАРТУУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ
ш.
обл.
р-н
а.
к.
көч.
ү.
кв.
б.
н/ж
тел.
иш.
үй.
моб.
эл.
ЮК
КФ
КБ
ЖЧК
ӨЭУ

– шаар
– облус
– район
– айыл
– кыштак
– көчө
– үй
– квартира
– бөлмө
– номуру жок
– телефон
– иштеген жеринин телефону
– үйүнүн телефону
– мобилдик телефон
– электрондук дареги
– юридикалык кеңеш
– коомдук фонд
– коомдук бирикме
– жоопкерчилиги чектелген коом
– өкмөттүк эмес уюм
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Адвокаттын Ф.А.А.

Бокеева Светлана
Бокеевна

№

1

3

7

иш. (0312) 665800,
моб. (0502) 137627

Байланыш
телефондору

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; эларалык ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; соода
укугу; коммерциялык юридикалык жактар; инвестициялык
укук; искусство жана маданий байлыктар; туризм жана
саякат; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча
сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
медицина жана укук; экологиялык укук

Адистиги

33

3

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 625489,
үй (0312) 908838,
моб. (0502) 318874,
факс. 625541

Байланыш
телефондору

«Адвокаттык кеңсе» ЖЧК
Бишкек ш., Москва көч., 90, тел.: (0312) 625489

Сыдыкбаева Чынара Жарандык; мигранттар укугу; административдик укук
Намасалиевна
бузуулар боюнча өндүрүш; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; коммерциялык юридикалык жактар;
жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу.
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Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«Адвокаттык жардам» КФ
Бишкек ш., Эркиндик пр., 45 каб.14, тел.: (0312) 665800

БИШКЕК ШААРЫ

№ 00891
19.12.2002 ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
орусча

Кошумча
маалыматтар

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ
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Сейдакматов Азамат Конституциялык укук; административдик укук жана
Асанбекович
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык ачык
укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; камсыздандыруу иши; баалуу кагаздар;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; инвестициялык укук;
курулуш укугу; ММК (басма иши); экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; экологиялык укук

4

жалпы

Шайлоо укугу; административдик укук бузуу жөнүндөгү
иштер боюнча өндүрүш; бажы мыйзамдуулугун
бузуу тууралуу иштер боюнча өндүрүш; юридикалык
жактардын (ассоциациалар жана кошундар) бирикмеси;
мамлекеттик коммерциялык эмес уюмдар (мекемелер)
эларалык мекемелер жана уюмдар; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; айыпталгандардын укуктары;
коммерциялык юридикалык жактардын структуралык
бөлүмдөрү: өкүлчүлүктөр, филиалдар; жарандык укук;
жарандык процесс; үйгө жана квартирага ээ болуу;
туракжай фондусун менчиктештирүү; үйбүлө укугу;
эмгек келишимдери; коллективдүү макулдашуулар жана
келишимдер; материалдык жоопкерчилик;

Мурзакматов
Саипжан
Нышанович

Кожомова Гульниза
Кожомовна

2

Адистиги

3

Адвокаттын Ф.А.А.

№

8

40

4

24

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 625489,
үй. 298118,
моб.(0502) 703537

иш. (0312) 625541,
моб. (0502) 244589

иш. (0312) 625541,
үй. 298118,
моб. (0502) 332072

Байланыш
телефондору

«Адвокаттык кеңсе» ЖЧК
Бишкек ш., Москва көч., 90, тел.: (0312) 625489

№ 1134
12.12.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек, казак

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Адвокаттын Ф.А.А.

Абдылдаев Нурлан
Касымбекович

Махаддинова
Хурниса Зехнаевна

1

2

Манукян Сережа
Мкртичевич

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

5

2, 5

иш. (0312) 665141,
үй. 631903,
моб. (0502) 287924

Байланыш
телефондору

22

Жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу; туракжай
укугу

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; эларалык ачык укук; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси

Адистиги

11

3

1, 10 ай

2

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 651516,
үй. 481682,
моб. (0502) 756429

иш. (0312) 651516,
үй. 468750,
моб. (0502) 803482

Байланыш
телефондору

«Адилет» укуктук клиникасы КФ
Бишкек ш., Үмөталиев көч., 39, тел.: (0312) 651516

Бажы укугу; салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
соода укугу; коммерциялык бүтүмдөр; жарандык укук
жана процесс; туракжай укугу; үйбуло укугу; эмгек укугу;
социалдык камсыздоо.

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«Адвокаттын үйү» Юридикалык компаниясы ЖЧК
Бишкек ш., Панфилов көчөсү, 205, тел: (0312) 665141

№ 00531
23.01.2000-ж.

№ 1187
03.03.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 0950
28.02.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
орусча

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Джанузакова Венера Конституциялык укук; административдик укук жана
Смаиловна
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык өндүрүшү;
эларалык ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; соода
укугу; кредиттик операциялар; өздүк камсыздандыруу;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; жерге
болгон укук

Качкынбаев Айнабек Адам укугу; акыйкатчы; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
Озубекович
процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; жарандык-укуктук
милдеттер; туракжай укугу, үйбүлө укугу

Орозбеков Байсбек
Рыспекович

2

3

4

23

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариат; экологиялык укук

Конституциялык укук; аскердик укук; бажы укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык ачык
укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу, үйбүлө укугу; эмгек укугу; жерге болгон укук

Арстанов Жумабек
Рахманович

1

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

23

25

4

35

23

2

3

15

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 656769

иш. (0312) 656766,
моб. (0502) 379829

иш. (0312) 656769,
үй. 658718,
моб. (0502) 763152

иш. (0312) 656766,
үй. 248824,
моб. (0502) 570433

Байланыш
телефондору

«Арстанов жана К» Адвокаттык фирмасы
Бишкек ш., Чүй пр., 275, тел.: (0312) 656766

№ 00124
31.07.2000-ж.

№ 1120
22.11.2003-ж.

№ 1328
17.08.2004-ж.

№ 00451
29.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

жок

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Сыдыкова Кымбыт
Эсенгуловна

Таласбаев Бактыбек
Джеимбекович

8

9

Осмоналиева
Наргиза Илиясовна

6

Саалиева Гульнар
Атакуловна

Орозова Дамира
Токтоналиевна

5

7

Адвокаттын Ф.А.А.

№

24

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык
укук; жарандык процесс; алименттер; эмгек укугу; жерге
болгон укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик соттор; бажы укугу; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа
укугу; банктык укук; соода укугу; камсыздандыруу иш
чаралары; баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; медицина жана
укук; экологиялык укук

Жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; нотариат

Шайлоо укугу; административдик укук жана процесс;
аскердик соттор; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу;
эмгек укугу

Административдик укук жана процесс; аскердик соттор;
салык талаш тартыштары; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; сот чечимдерин аткаруу; экономикалык
(бизнес) талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай фондусун
менчиктештирүү; үйбүлө укугу; эмгек укугу; экологиялык
укук

Адистиги

4

18

2

23

2 ай

3

8

1

10

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 656769,
моб. (0502) 283896

иш. (0312) 656769,
үй. 460224,
моб. (0502) 536209

иш. (0312) 655769,
үй. 697913,
моб. (0502) 537418

иш. (0312) 656769,
үй. 280103

иш. (0312) 656769,
үй. 421482,
моб. (0312) 957095

Байланыш
телефондору

«Арстанов жана К» Адвокаттык фирмасы
Бишкек ш., Чүй пр., 275, тел.: (0312) 656766

№ 1511
21.09.2005-ж.

№ 00954
27.02.2003-ж.

№ 1406
25.02.2005-ж.

№ 00702
01.02.2002-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

ооба

жок

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Адвокаттын Ф.А.А.

25

Адвокаттын Ф.А.А.

Никифоров Максим
Юрьевич

№

1

10 Эшалиев Анарбек
Ажибекович

№

23

5

иш. (0312) 656769,
үй. 544697

Байланыш
телефондору

№ 00328
15.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Конституциялык укук; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; эларалык ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; үйбүлө укугу

Адистиги

4

3

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 680243,
үй. 466490,
моб. (0502) 522538

Байланыш
телефондору

№ 00888
05.12.2002-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

«Балдар коркунучта» балалыкты колдоочу Коомдук фонду
Бишкек ш., Чүй пр., 42, тел.: (0312) 680243

Адам укугу; административдик укук жана процесс; аскердик
соттор; бажы чек арасы аркылуу өтүү; салык укугу; коомдук
бирикмелер; эларалык келишимдер жана макулдашуулар;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу; соода укугу;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; биргелешкен
ишканалар; журналисттердин укугу; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык
процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек укугу;
нотариат; медицина жана укук

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«Арстанов жана К» Адвокаттык фирмасы
Бишкек ш., Чүй пр., 275, тел.: (0312) 656766

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Айткулов Джаныбек
Орозалиевич

Темирбаева Чолпон
Абылгазиевна

1

2

Адвокаттын Ф.А.А.

№

26

Конституциялык укук, административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
камсыздандыруу иш чаралары; баалуу кагаздар;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; массалык маалымат
каражаттары (басма иши); экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; медицина жана укук;
экологиялык укук

Конституциялык укук, административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу; соода
укугу; банктык укук; камсыздандыруу иш чаралары;
баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; менчиктештирүү жана мамлекеттен
бөлүү; курулуш укугу; байланыш чөйрөсүндөгү иштерди
лицензиялоо; массалык маалымат каражаттары (басма
иши); интеллектуалдык менчик; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
таламдардын укугу; жарандык процесс; туракжай укугу,
үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; медицина
жана укук; экологиялык укук

Адистиги

8

14

6

9

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 625521,
моб. (0502) 523876

иш. (0312) 625542,
үй. 662696,
моб. (0312) 977363

Байланыш
телефондору

Биринчи май районунун ЮКсы
Бишкек ш., Москва көч., 90, тел.: (0312) 625542, 625521

№ 00479
07.11.2000-ж.

№ 00248
02.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Бекбаева Нурия
Хусаиновна

Бекмухамедов
Рустам
Абдулнабиевич

6

7

Асланова Гульнара
Шакеровна

4

Балтабаева Аян
Адамбековна

Архарова Кымбат
Кадыровна

3

5

Адвокаттын Ф.А.А.

№

27

Административдик укук жана процесс; аскердик укук; бажы
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; курулуш укугу; туризм жана саякат; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; медицина жана укук;
жерге болгон укук

Административдик укук жана процесс; аскердик укук; бажы
укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; эмгекке жарамсыздык;
нотариат; медицина жана укук; жерге болгон укук

Шайлоо укугу; административдик укук жана процесс;
коомдук фонддор; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу, эмгек
укугу

Кылмыш-жаза укугу; материалдык жана моралдык зыян;
мурастык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; коомдук бирикмелер;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу; соода укугу;
банктык укук; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу, үйбүлө укугу; нотариат; жерге болгон укук

Адистиги

34

10

3

13

18

7

5

1

13

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 625521,
үй. 297033,
моб. (0502) 564881

иш. (0312) 625521,
үй. 451496,
моб. (0502) 336653

иш. (0312) 625521,
үй. 480081,
моб. (0502) 420023

иш. (0312) 625542,
үй. (03132) 44266

иш. (0312) 625542,
үй. 247125,
моб. (0502) 332988

Байланыш
телефондору

Биринчи май районунун ЮКсы
Бишкек ш., Москва көч., 90, тел.: (0312) 625542, 625521

№ 00056

№ 00347
28.08.2000-ж.

№ 1398

№ 1460
09.06.2005-ж.

№ 00062
26.08.1993-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус,
азербайджан,
түрк

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

28

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жарандык укук жана
процесс

Конституциялык укук, административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; эларалык укук; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа
укугу; аба укугу; соода укугу; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; интеллектуалдык менчик;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу, үйбүлө укугу; нотариат

Кылмыш-жаза процесси; жарандык процесс; туракжай
фондусун менчиктештирүү; үйбүлө укугу

12 Калько Александр
Михайлович

13 Курманалиева
Райкан Калмановна

Административдик укук жана процесс; бажы укугу; салык
укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; соода укугу; камсыздандыруу
иш чаралары; коммерциялык юридикалык жактар; жеке
ишкердүүлүк; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек укугу; нотариат

11 Калбаев Алмаз
Тургуналиевич

Дубровин Валерий
Владимирович

9

Административдик укук жана процесс; мамлекеттик
коммерциялык эмес уюмдар; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; унаа укугу; коммерциялык юридикалык
жактар; почталык байланыш; жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жарандык укук жана
процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу

Боровиков
Владимир
Владимирович

8

Адистиги

10 Какиев Тынарбек
Каскенович

Адвокаттын Ф.А.А.

№

27

24

8

1

13

6

27

14

3

6 ай

10

3

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 625521,
үй. 436850,
моб. (0502) 562403

иш. (0312) 625521,
үй. 475254

иш. (0312) 625521,
үй. 482055,
моб. (0502) 324093

иш. (0312) 625521

иш. (0312) 625521,
моб. (0502) 540820

иш. (0312) 625521,
үй. 221272

Байланыш
телефондору

Биринчи май районунун ЮКсы
Бишкек ш., Москва көч., 90, тел.: (0312) 625542, 625521

№ 00059
05.07.2000-ж.

№ 1020
15.03.2002-ж.

№ 1447
03.06.2005-ж.

№ 00242

№ 00780
20.06.2002-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

жок

жок

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Конституциялык укук, административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык талаш
тартыштары; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жалдануу келишими; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариат; медицина; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; каржы укугу; салык
укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу; соода
укугу; биржалык укук; банктык укук; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; массалык маалымат каражаттары (басма
иши); экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу, үйбүлө укугу; нотариалдык укук; эмгек укугу;
социалдык камсыздоо; экологиялык укук

Шайлоо укугу, административдик укук жана процесс;
аскердик укук, кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; банктык укук; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу, эмгек укугу

15 Лубинцов Дмитрий
Николаевич

16 Молдокулов Бошкой
Назарбекович

17 Остриков Виталий
Николаевич

Адистиги

Адам укугу; жарандык; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык талаш
тартыштары; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; соодага лицензия жана уруксаат
алуу укугу; өздүк камсыздандыруу; дыйкан чарбасы; соода
жана тендерлер; жалдануу келишими; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; сот медицинасы/
сот экспертизасы; жерге болгон укук

Адвокаттын Ф.А.А.

14 Лобанов Анатолий
Николаевич

№

29
23

6 ай

31

3

8

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 625521,
моб. (0502) 502326

иш. (0312) 625521,
моб. (0502) 697085

иш. (0312) 625521,
үй. 412365,
моб. (0502) 954105

иш. (0312) 625521,
үй. 545487,
моб. (0502) 299863

Байланыш
телефондору

Биринчи май районунун ЮКсы
Бишкек ш., Москва көч., 90, тел.: (0312) 625542, 625521

№ 55

№ 1164

№ 1451
07.06.2005-ж.

№ 00060
05.07.2005-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Административдик укук жана процесс; аскердик укук;
бажы укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу; соода укугу;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу; нотариат

Адам укугу; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; эларалык конвенция;
жарандык укук; үйбүлө укугу; эмгек талаш тартыштары

Шайлоо укугу, административдик укук жана процесс;
аскердик укук; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
эларалык кылмыштар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; соода укугу;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; менчиктештирүү жана
мамлекеттен бөлүү; курулуш укугу; массалык маалымат
каражаттары; интеллектуалдык менчик; экономикалык
(бизнес) талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө
укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; медицина жана
укук; экологиялык укук

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; сот
чечимдерин аткаруу; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; нотариат

19 Усенбаев Саматбек
Айтбаевич

20 Хабибулин
Сабиржан
Таджидинович

21 Шаршеев Суранчы

22 Яковенко Лариса
Алексеевна

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; эларалык ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жарандык укук; жарандык процесс; асырап
алуу жана кам көрүү, патронаж

Адвокаттын Ф.А.А.

18 Толубаева Бермет
Мамыровна

№

30
25

30

26

9

25

16

4

11

9

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 625521,
үй. 621484

иш. (0312) 625521,
үй. 552443

иш. (0312) 625521,
үй. 474017,
моб. (0502) 537222

иш. (0312) 625521,
үй. 299195,
моб. (0502) 540897

иш. (0312) 625521,
моб. (0543) 913601

Байланыш
телефондору

Биринчи май районунун ЮКсы
Бишкек ш., Москва көч., 90, тел.: (0312) 625542, 625521

№ 00036,
03.07.2000-ж.

№ 00009
16.06.2000-ж.

№ 00826

№ 00064

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

ооба

жок

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Адвокаттын Ф.А.А.

Самарбеков Айбек
Самарбекович

1

Усенко Нина
Васильевна

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

31

10

иш. (0312) 219925,
үй. 697741,
моб. (0502) 583978

Байланыш
телефондору

№ 00808
16.08.2002-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

31

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; эл аралык ачык укук; кылмыш-жаза укугу жана
процесси; унаа укугу; жарандык укук жана процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу

Адистиги

6

1

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312)294309
үй. 474573
моб. (0502) 503003

Байланыш
телефондору

№ 1600
17.03.2006-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Евразиялык юридикалык корпорациясы – башкаруучу өнөктөш
Бишкек ш., Фрунзе көч., 282 а, тел.: (0312) 294309

Бажы укугу; салык укугу; кылмыш-жаза укугу;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; нотариат

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«Дифенс ЛТД» юридикалык фирмасы
Бишкек ш., Чүй пр., 219-4, тел.: (0312) 219925

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Адвокаттын Ф.А.А.

Ким Леонид
Борисович

Адвокаттын Ф.А.А.

Долаев Руслан
Магомедович

№

1

№

1

10

5

иш. (0312) 461458
үй. 550142
моб. (0502) 771123

Байланыш
телефондору

32

Шайлоо укугу; жарандык жана миграция;
административдик укук жана процесс; аскердик укук; бажы
укугу; салык укугу; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; соодасатык жана коммерциялык келишимдер; коммерциялык
юридикалык жактар; ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы;
инвестициялык укук; экономикалык талаш тартыштар;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек келишимдери жана талаш тартыштар; соттук
медицина; жерге болгон укук

Адистиги

1

1

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 621307,
моб. (0502) 702861

Байланыш
телефондору

«Кучма жана Петров» юридикалык компаниясы
Бишкек ш., Эркиндик пр., 42, кв. 12, тел.: (0312) 621307

Административдик укук жана процесс; кылмыш-жаза
укугу; мергенчилик кылуу жана балык уулоочулук/
интеллектуалдык менчик; материалдык жана материалдык
эмес байлыктар

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«Ким жана К» патенттик бюросу
Бишкек ш., 11 мкр, 9-үй, кв. 52, тел.: (0312) 461458

№ 1225
25.05.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 520

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Адвокаттын Ф.А.А.

Кучма Александр
Петрович

Петров Евгений
Николаевич

№

2

3

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа
укугу; аба укугу; соода укугу; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; менчиктештирүү жана мамлекеттен бөлүү;
инвестициялык укук; курулуш укугу; интеллектуалдык
менчик; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча
сот өндүрүшү; жарандык укук; таламдардын укугу;
жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек
укугу; нотариат; экологиялык укук

Жарандык жана миграциялык укук; административдик укук
жана процесс; аскердик соттор; бажы мыйзамдуулугун
бузууларга жоопкерчилик; бюджеттик укук; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык ачык
укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; унаа
укугу; аба укугу; соода укугу; банктык укук; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; инвестициялык
укук; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу;
эмгек укугу;

Адистиги

26

23

23

7

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 621307,
үй. 233330,
моб. (0502) 819112

иш. (0312) 621307,
үй. (0312) 428040

Байланыш
телефондору

«Кучма жана Петров» юридикалык компаниясы
Бишкек ш., Эркиндик пр., 42, кв. 12, тел.: (0312) 621307

№ 00323
21.08.2000-ж.

№ 00265
07.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

33

Адвокаттын Ф.А.А.

Абдраимов
Замирбек

Джаилов Расим
Асакулович

Кокешева Гульмира
Бейшеновна

Мейманбаев Айбек
Адылбекович

№

1

2

3

4

34

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; сот чечимдерин
аткаруу; коммерциялык юридикалык жактар; ишкердүүлүк;
дыйкан чарбасы; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; экологиялык укук

Коммерциялык жана коммерциялык эмес юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы; жарандык укук
жана процесс; туракжай фонду; экологиялык укук

Шайлоо укугу; административдик укук жана процесс;
салык укугу; коммерциялык жана коммерциялык эмес
уюмдар; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; дыйкан чарбасы; жарандык укук жана процесс;
туракжай фондусун менчиктештирүү; үйбүлө укугу; эмгек
келишимдери; нотариат; жерге болгон укук; сууга болгон
укук

Административдик укук жана процесс; жергиликтүү
салыктар жана жыйымдар; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык процесс

Адистиги

5

10

6

12

3

6

6

4

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03138) 23388,
үй. 54311,
моб. (0502) 532174

иш. (03422) 43522,
53070

иш. (03133) 33921,
факс (03133) 33922,
үй. 51269

иш. (03736) 21174,
моб. (0502) 437124

Байланыш
телефондору

«Ларк – укуктук жардам» КБ

№ 00837
17.09.2002-ж.

№ 00352
04.09.2000-ж.

№ 00349
04.09.2000-ж.

№ 00579
25.06.2001-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Электрондук
дареги:
aybek@elcat.kg

Таластагы
өкүлчүлүк,
директор.
Электрондук
дареги:
Larctls@ktnet.kg

Карабалтадагы
филиалы,
директор.
Электрондук
дареги:
larckrb@ktnet.kg

Базаркоргондогу
филиалы:
Базаркоргон а.
Вокзал көч., 1

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Алыбаева
Кулюмбубу

Ахметова Жумайым
Тологоновна

3

Голышева Елена
Васильевна

1

2

Адвокаттын Ф.А.А.

№

35

Конституциялык укук, административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу
сот өндүрүшү; унаа укугу; соода укугу; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; айыл
чарбасындагы ишкердүүлүк; массалык маалымат
каражаттары; искусство жана маданий мүлк; экономикалык
(бизнес) талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү;
жарандык укук; таламдардын укугу; жарандык процесс;
туракжай укугу, үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо;
нотариат; медицина жана укук; жерге болгон укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик соттор; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жарандык процесс; туракжай фондусун
менчиктештирүү; үйбүлө укугу

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу; бюджеттик
укук; коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
келишимдер жана макулдашуулар; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа
укугу; аба укугу; коммерциялык юридикалык жактарды
уюштуруу жана мамлекеттик каттоо; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарба кооперативи; журналисттердин укугу;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат;
жерге болгон укук; соттук медицина/соттук экспертиза;
электроэнергетика

Адистиги

19

62

32

18

50

22

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 645351,
үй. 293517,
моб. (0502) 608620

иш. (0312) 645351,
үй. 283704

иш. (0312) 644499,
үй. 432777

Байланыш
телефондору

Ленин районунун Адвокатурасы
Бишкек ш., Турусбеков көч., 2, тел.: (0312) 644499, 645351

№ 00109
13.07.2000-ж.

№ 00037
03.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Адвокатуранын
башчысы,
тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

Ооба

Ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

36

Джусупов Бакытбек
Дуулатович

Жучков Николай
Васильевич

7

8

Балановская Ирина
Николаевна

5

Гусвицкая Елена
Петровна

Аширбеков
Сагынбек
Шекербекович

4

6

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик соттор; бажы укугу; салык укугу;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; унаа укугу; жарандык укук; жарандык
процесс; үйбүлө укугу; пенсиялар; жерге болгон укук;
электроэнергетика

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык
укук; доо өндүрүшү; үйбүлө укугу

Конституциялык укук; административдик укук бузуулар
тууралуу иштер боюнча өндүрүш; аскердик укук;
бажы көзөмөлү; бюджеттик укук; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; эларалык келишимдер жана
макулдашуулар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек келишимдери; нотариалдык укук; жерге болгон
укук

Конституциялык укук, административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; унаа укугу; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; пенсиялар;
экологиялык укук

Адистиги

36

5

5

36

34

4

2

11

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 645351,
үй. 661684

иш. (0312) 645351

иш. (0312) 645351,
үй. 461359,
моб. (0502) 570857

иш. (0312) 645351,
үй. 657783

иш. (0312) 645351,
үй. 664353,
моб. (0502) 276953

Байланыш
телефондору

Ленин районунун Адвокатурасы
Бишкек ш., Турусбеков көч., 2, тел.: (0312) 644499, 645351

№ 00004
26.06.1999-ж.

№ 00244
02.08.2000-ж.

№ 1046
24.07.2003-ж.

№ 00038
03.07.2000-ж.

№ 00066
05.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

жок

жок

жок

Жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

37

Сот адилеттигине жетишүү/акысыз юридикалык жардам;
аскердик соттор; бажы укугу; акциздер; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; соттук медицина/соттук
экспертиза

Административдик укук жана процесс; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс;

11 Литвинов Сергей
Николаевич

12 Талышханов
Александр Нагиевич

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик соттор; бажы укугу; салык талаш
тартыштары; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
эларалык ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба
укугу; соода укугу; коммерциялык юридикалык жактар;
юридикалык келишимдерди түзүү; жеке ишкердүүлүк;
менчиктештирүү жана мамлекеттен бөлүү; курулуш укугу;
массалык маалымат каражаттары (басма иши); искусство
жана маданий мүлк; туризм жана саякат; патенттик укук;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; таламдардын укугу; жарандык
процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек укугу;
социалдык камсыздоо; нотариат; медицина жана укук;
экологиялык укук

Конституциялык укук; жарандардын кайрылуусу/
даттануулар боюнча өндүрүш; аскердик соттор; бажы
укугу; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; унаа укугу; район аралык сот; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;

Камарда Ирина
Юрьевна

9

Адистиги

10 Кулдашев Баки
Умарович

Адвокаттын Ф.А.А.

№

12

20

16

9

4

3

15

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 645351,
үй. 297338

иш. (0312) 645351,
үй. 231279,
моб. (0502) 352426

иш. (0312) 645351,
моб. (0502) 374047

иш. (0312) 645351,
үй. 282021

Байланыш
телефондору

Ленин районунун Адвокатурасы
Бишкек ш., Турусбеков көч., 2, тел.: (0312) 644499, 645351

№ 00098
05.07.2000-ж.

№ 00568
04.05.2001-ж.

№ 00911
27.12.2002-ж.

№ 00068,
05.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
орус

тилдери:
орус

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

Ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Адвокаттын Ф.А.А.

Адистиги

38

Адвокаттын Ф.А.А.

Туркин Игорь
Петрович

№

1

14 Юрченко Николай
Степанович
30

30

30

20

иш. (0312) 645351

иш. (0312) 645351,
үй. 655238

Байланыш
телефондору

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; эларалык ачык укук;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; унаа укугу;
соода укугу; банктык укук; баалуу кагаздар; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; инвестициялык
укук; жалдануу келишими; интеллектуалдык менчик;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; эмгек укугу

Адистиги

14

2

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 661050

Байланыш
телефондору

«Медетбековдун адвокаттык кеңсеси» ЖЧК
Бишкек ш., Бөкөнбаев көч., 138, каб. 7, тел.: (0312) 661050

Конституциялык укук; административдик укук бузуулар
тууралуу иштер боюнча өндүрүш; аскердик укук; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; жерге болгон укук

13 Умурзакова Гульгакы Конституциялык укук; административдик укук жана
Курманбековна
процесс; бажы укугу; турак жай укугу; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; жерге
болгон укук

№

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Ленин районунун Адвокатурасы
Бишкек ш., Турусбеков көч., 2, тел.: (0312) 644499, 645351

№ 00934
05.02.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00041
03.07.2000-ж.

№ 00040
03.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Адвокаттын Ф.А.А.

Корниенко Николай
Антонович

Абдраимов
Курманбек
Рахимович

Агаркова Елена
Александровна

Азарова Зухра
Музафаровна

Айдаркулова Айсулу
Элизбековна

Айтбаев Чолпонбек
Ажикулович

№

1

2

3

4

5

39

6

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; эларалык кылмыштар; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; унаа укугу; соода укугу; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; медицина жана
укук; экологиялык укук

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык
укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу; жерге болгон укук

Жарандык; салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; коммерциялык юридикалык жактарды
мамлекеттик каттоо жана түзүү; мурастык укук; жарандык
иштер боюнча аткаруучу өндүрүш; үйбүлө укугу; эмгек
укугу

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; жарандык укук

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; үйбүлө укугу; соттук медицина

Шайлоо укугу; административдик укук бузуулар
жөнүндөгү иштер боюнча өндүрүш; кудуретсиздик жана
кредиторлордун укуктары; кылмыш-жаза укугу жана
процесси; унаа укугу; аба укугу; камсыздоо иш чаралары

Адистиги

23

2, 6

2, 5

3

33

37

13

1, 1

2, 5

2

2

37

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш., (0312) 428666,
үй. 299365,
моб. (0312) 973836

иш. (0312) 428666,
үй. 413876

иш. (0312) 428666,
үй. 483335

иш. (0312) 428666,
моб. (0502) 415342

иш. (0312) 428666,
үй. 428029

иш. (0312) 428666,
үй. 679131,
моб. (0517) 221853

Байланыш
телефондору

Октябрь районунун ЮКсы
Бишкек ш., Б. Баатыр көч., 36, тел.: (0312) 428666

№ 00088
05.07.2000-ж.

№ 1325
17.08.2004-ж.

№ 1323
11.10.2004-ж.

№ 1110,
14.10.2003-ж.

№ 00359
08.09.2000-ж.

№ 00010
16.06.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
ыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

ЮК башчысы,
тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Аллафердов
Конституциялык укук; административдик укук жана
Алиакбер Кадырович процесс; аскердик укук; каржы укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси

Арапбаева Шарапат

8

9

40

Конституциялык укук; жарандардын кайрылуусу/
даттануулар боюнча өндүрүш; аскердик соттор; бажы
мыйзамдуулугун бузуу иштери боюнча өндүрүш; салык
талаш тартыштары; эларалык ачык укук; кылмышжаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо

Адам укугу; жарандардын кайрылуусу/даттануулар боюнча
өндүрүш; аскердик соттор; бажы мыйзамдуулугун бузуу
иштери боюнча өндүрүш; салык талаш тартыштары;
эларалык мекемелер жана уюмдар; кылмыш-жаза укугу
жана процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; экономикалык
(бизнес) талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө
укугу; эмгек укугу

10 Богданова Юлия
Алексеевна

11 Джанузакова
Джаркын

Адам укугу; мигранттар укугу; административдик укук
жана процесс; аскердик укук; бажы укугу; кылмыш-жаза
укугу жана процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; жарандык
процесс; үйбүлө укугу, нотариат

Адам укугу; аскердик соттор; бюджеттик укук; салык
талаш тартыштары; кымыш-жаза укугу; алдынала тергөө
жана сотко чейинки өндүрүш; биринчи инстанциядагы
соттогу өндүрүш; жазык-аткаруу өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; үйбүлө укугу; пенсиялар; нотариат

Алибеков Мусабек
Эркинович

7

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

28

16

30

10

26

5

34

20

8

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 428666,
үй. 530119,
моб. (0502) 724695

иш. (0312) 428666,
үй. 290919,
моб. (0502) 522422

иш. (0312) 428666,
үй. 216476,
моб. (0502) 501948

иш. (0312) 428666,
үй. 552383,
моб. (0502) 573757

иш. (0312) 428666,
үй. 468779,
моб. (0312) 763567

Байланыш
телефондору

Октябрь районунун ЮКсы
Бишкек ш., Б. Баатыр көч., 36, тел.: (0312) 428666

№ 00335
27.08.2000-ж.

№ 00011
16.06.2000-ж.

№ 00049
03.07.2000-ж.

№ 00447
29.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

жок

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Конституциялык укук, административдик укук жана
процесс; аскердик соттор; өзүн өзү башкаруу мекемелери;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; унаа укугу; жеке ишкердүүлүк;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу, үйбүлө укугу; нотариат; медицина жана укук

Административдик укук жана процесс; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк; мурастык укук (мураска
калтыруу); жарандык укук; үйбүлө укугу,

Акыйкатчы; административдик укук жана процесс;
аскердик соттор; коммерциялык жана коммерциялык эмес
жактар; эларалык ачык укук; кылмыш-жаза укугу жана
процесси; жазык-аткаруу укугу; интеллектуалдык менчик;
экономикалык талаш тартыштар; жарандык укук жана
процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек келишимдери,
талаш тартыштар; нотариат

16 Кудайкулова
Эльмира Аркиновна

17 Кузьменко Сергей
Иванович

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; үйбүлө укугу

14 Кенешалиева
Гульзат
Райымбековна

15 Коваленко Альбина
Геннадьевна

Бажы мыйзамдуулугун бузуулар боюнча жоопкерчилик;
кылмыш-жаза укугу жана процесси; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу

13 Закирова Талия
Касымовна

Адистиги

Административдик укук бузуулар тууралуу иштер боюнча
өндүрүш; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
мунапыс; район аралык сот; жарандык укук; жарандык
процесс; үйбүлө укугу;

Адвокаттын Ф.А.А.

12 Еременко Инна
Александровна

№

41
4

23

25

1

38

2

3

9

18

4

33

9 ай

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 428666,
үй. (03132) 40112,
моб. (0502) 546281
email: s.kuzmenko@
rambler.ru

иш. (0312) 428666,
үй. 473527,
моб. (0502) 398742

иш. (0312) 428666,
үй. 291628

иш. (0312) 428666,
моб. (0502) 237508

иш. (0312) 428666,
үй. 468830

иш. (0312) 42-86-66,
үй. (0312) 233673,
моб. (0502) 768717

Байланыш
телефондору

Октябрь районунун ЮКсы
Бишкек ш., Б. Баатыр көч., 36, тел.: (0312) 428666

№ 00818
30.08.2002-ж.

№ 00028
27.06.2000-ж.

№ 00091
05.07.2000-ж.

№ 1402,
25.02.2005-ж.

№ 51
03.07.2000-ж.

№ 1400

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

жок

жок

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Административдик укук бузуулар тууралуу иштер боюнча
өндүрүш; бажы укугу; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; мунапыс; жарандык укук; жарандык процесс;
үйбүлө укугу

Административдик укук жана процесс, аскердик укук;
бажы укугу; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
мунапыс

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; эларалык ачык укук; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; аба укугу; соода укугу; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; медицина жана
укук; экологиялык укук

19 Лужанская Ирина
Владиславна

20 Лужанский
Владислав
Григорьевич

21 Недбайлова
Людмила
Дмитриевна

Адистиги

Административдик укук жана процесс; бажы укугу;
салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; коммерциялык келишимдер;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; инвестициялык
укук; телекоммуникациялык укук жана маалыматтык
технологиялар укугу; экономикалык (бизнес) талаш
тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук жана
процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек укугу;
нотариат; медицина жана укук; экологиялык укук

Адвокаттын Ф.А.А.

18 Ли Флора
Геннадьевна

№

42
29

39

5

13

13

5

25

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 428666,
үй. 542353,
моб. (0502) 340901

иш. (0312) 428666,
үй. 221217,
моб. (0502) 756461

иш. (0312) 428666,
үй. 419821,
моб. (0502) 724818

иш. (0312) 428666,
үй. 681347,
моб. (0502) 660552

Байланыш
телефондору

Октябрь районунун ЮКсы
Бишкек ш., Б. Баатыр көч., 36, тел.: (0312) 428666

№ 00014
16.06.2000-ж.

№ 00707
05.02.2002-ж.

№ 0053
03.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
орус

тилдери:
орус

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик соттор; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
акциялар; соода укугу; жеке ишкердүүлүк; экономикалык
(бизнес) талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат;
медицина жана укук; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; коммерциялык эмес юридиикалык
жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; телефондук
байланыш; интеллектуалдык менчик; экономикалык
(бизнес) талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат;
медицина жана укук;

23 Салимбаева Тамара
Карагуловна

24 Сидорчук Оксана
Викторовна

Адистиги

Административдик укук жана процесс; бажы укугу; салык
укугу, коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; коммерциялык юридикалык жактар; соода укугу;
жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
инвестициялык укук; ММК; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; медицина жана
укук; экологиялык укук

Адвокаттын Ф.А.А.

22 Олексюк Алла
Валентиновна

№

22

23

43
3

21

15

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 428666,
үй. 432694,
моб. (0502) 502710

иш. (0312) 428666,
үй. 417131

иш. 0312) 428666,
үй.457244,
моб. (0502) 343836

Байланыш
телефондору

Октябрь районунун ЮКсы
Бишкек ш., Б. Баатыр көч., 36, тел.: (0312) 428666

№ 00027
27.06.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
орус

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Паспорттук система; каттоого туруу жана регистрация;
кудуретсиздик жана кредиторлордун укугу; бажы
мыйзамдарын бузгандыгы учун жоопкерчилик; кылмышжаза укугу жана процесси; жазык- аткаруу өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; социалдык камсыздоо

Адам укугу, административдик укук жана процесс; аскердик
укук; бажы мыйзамдуулугун бузуу иштери боюнча өндүрүш;
кирешеге (пайдага) салык; көз каранды эмес Шериктеш
мамлекеттердин укугу; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси

Административдик укук жана процесс; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси, жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа
укугу; күрөө (залог); материалдык жана моралдык зыяндын
ордун толтуруу; жарандык процесс

26 Усманова Динара
Гизатулаевна

27 Шарапов Жаныбек

28 Шарипов Марат
Вичеслалович

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу; соода
укугу; банктык укук; камсыздандыруу иш чаралары;
баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар; жеке
ишкердүүлүк; инвестициялык укук; курулуш укугу; ММК
(басма иши); экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариат; медицина жана укук

Адвокаттын Ф.А.А.

25 Скрипкина Галина
Анатольевна

№

44
16

28

6

26

2, 7

2

5 ай

14

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 428666,
үй. 424767,
моб. (0543) 915028

иш. (0312) 428666,
үй. 468802,
моб. (0502) 607226

иш. (0312) 428666,
үй. 559059,
моб. (0502) 516487

иш. (0312) 428666,
үй. 466428,
моб. (0502) 325246

Байланыш
телефондору

Октябрь районунун ЮКсы
Бишкек ш., Б. Баатыр көч., 36, тел.: (0312) 428666

№ 00983
03.04.2003-ж.

№ 1112
17.10.2003-ж.

№ 1470
09.06.2005-ж.

№ 00013
16.06.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
орус

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

45

Адвокаттын Ф.А.А.

Мусабаев Рысбай
Орозакунович

№

1

31

2

23

1

иш. (0312) 428666,
үй. 520825,
моб. (0502) 511811

иш. (0312) 428666,
моб. (0502) 510778

Байланыш
телефондору

Жзарандардын кайрылуулары/даттануулар боюнча
өндүрүш; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жарандык
укук жана процесс; үйбүлө укугу

Адистиги

1, 5

1, 5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 655533,
үй. 652311,
моб. (0502) 367024

Байланыш
телефондору

«Русто-Рости» ЮК
Бишкек ш., Чүй пр., 182, тел.: (0312) 655533, 901478

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; жеке ишкердүүлүк;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу, үйбүлө укугу; эмгек укугу; нотариат; медицина жана
укук

30 Шеварева Ольга
Ивановна

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; эларалык келишимдер жана макулдашуулар;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек укугу; электро
энергетика

Адвокаттын Ф.А.А.

29 Шаршенбекова
Эркингуль
Канатбековна

№

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Октябрь районунун ЮКсы
Бишкек ш., Б. Баатыр көч., 36, тел.: (0312) 428666

№ 1195
23.03.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00097
05.07.2000-ж.

№ 1409
25.02.2005-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

46

8

1

иш. (0312) 655533,
901478,
үй. (03132) 24107,
моб. (0502) 827649

Байланыш
телефондору

Акматов Эрнис
Кабытович

2

Конституциялык укук, административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; камсыздандыруу иш чаралары;
акциялар; жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; курулуш укугу; почталык байланыш;
телефондук байланыш; жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек укугу; эмгекке
жарамсыздык

Абдазов Турдумамат Административдик укук жана процесс; аскердик укук; бажы
Абдазович
укугу; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; коммерциялык юридикалык жактар;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жерге болгон укук

1

Адистиги

15

17

3, 5

17

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 292226,
моб. (0502) 390278

иш. (0312) 292218,
үй. 682184,
моб. (0502) 692922

Байланыш
телефондору

Свердлов районунун Адвокатурасы
Бишкек ш., Сүйүнбаев көч., 16, тел.: (0312) 292218, 292226

Мыйзам чыгаруу иш аркеттери; жарандык жана миграция;
административдик процесс; кылмыш-жаза укугу жана
процесси; кредиттик операциялар; жеке ишкердүүлүк;
курулуш; жарандык укук жана процесс; туракжай фондусун
менчиктештирүү; үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо;
нотариат; жерге болгон укук

Адвокаттын Ф.А.А.

Турдумамбетова
Индира
Таштанбековна

2

Адистиги

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«Русто-Рости» ЮК
Бишкек ш., Чүй пр., 182, тел.: (0312) 655533, 901478

№ 00654

№ 00075
05.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 1320
11.10.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

Адвокатура
башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Адвокаттын Ф.А.А.

Ахмаметова Сания
Вакильевна

Бабенко Григорий
Степанович

Базарбаев
Миржамал

Барузова Зарифа
Турсуновна

Бейшенова Саида
Кошоевна

№

3

4

5

47

6

7

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; жарандык
укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек укугу

Административдик укук жана процесс; аскердик соттор;
бажы чекарасы аркылуу өтүү; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
коммерциялык юридикалык жактар; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
чет элдик соттор; жарандык процесс; туракжай укугу,
үйбүлө укугу; эмгек укугу

Адам укугу; административдик укук жана процесс;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык
процесс

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек укугу

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик соттор; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; аба укугу; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу; нотариат;
экологиялык укук

Адистиги

8

19

9

37

34

8

1

9

25

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 292226,
моб. (0502) 374893

иш. (0312) 292226,
моб. (0502) 872605

иш. (0312) 292226,
моб. (0502) 606749

иш. (0312) 292226,
моб. (0502) 426954

иш. (0312) 292226,
үй. 289441

Байланыш
телефондору

Свердлов районунун Адвокатурасы
Бишкек ш., Сүйүнбаев көч., 16, тел.: (0312) 292218, 292226

№ 1374

№ 00423
21.09.2000-ж.

№ 00610

№ 00076
05.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус, украин

тилдери:
кыргыз, орус,
татар

Кошумча
маалыматтар

жок

жок

жок

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

48

10 Кувырова Асель
Белековна

Ибраимова Жылдыз
Белековна

Джобазаров Таир
Медербекович

8

9

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; эларалык ачык укук;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу; инвестициялык
укук; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу,
үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; медицина
жана укук; жерге болгон укук; тоого болгон укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; эларалык ачык укук; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; унаа укугу; коммерциялык юридикалык
жактар; инвестициялык укук; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; медицина жана укук; жерге
болгон укук; тоого болгон укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; консулдук
укук/документтерди легализациялоо; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; банктык укук; камсыздандыруу иш чаралары;
баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; инвестициялык укук; курулуш
укугу; телекоммуникациялык укук жана маалыматтык
технологиялар укугу; искусство жана маданий мүлк;
интеллектуалдык менчик; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу, үйбүлө укугу;
социалдык камсыздоо; нотариат; медицина жана укук;
экологиялык укук

Адистиги

2

3, 8

6

3, 8

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 292226,
үй. 630328,
моб. (0502) 328358

иш. (0312) 292226,
үй. 630283,
моб. (0502) 575755

иш. (0312) 292226,
моб. (0502) 565255

Байланыш
телефондору

Свердлов районунун Адвокатурасы
Бишкек ш., Сүйүнбаев көч., 16, тел.: (0312) 292218, 292226

№ 1102

№ 00245

№ 00945

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
англис

тилдери:
кыргыз, орус,
англис

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Адвокаттын Ф.А.А.

Конституциялык укук; бажы укугу; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу

Адам укугу, административдик укук жана процесс; аскердик
соттор; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; соода укугу; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; соода белгилери
менен тейлөө белгилерине уруксаат алуу документтери
жана лицензиялоо; экономикалык (бизнес) талаш
тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу

Административдик укук бузуулар тууралуу иштер боюнча
өндүрүш; аскердик соттор; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек талаш тартыштары;
нотариат

13 Нурбекова Сайра

14 Саркисов Надыр
Хамитович

15 Усубакунова
Светлана Токоновна

12 Мамбеталиев Кенеш Административдик укук жана процесс; кылмыш-жаза укугу;
Сагынбекович
кылмыш-жаза процесси; мунапыс; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
талаш тартыштары; нотариат

11 Магомедова Зарина
Набиюллаховна

№

49
36

25

5

18

2

17

17

1

9

1

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 292226,
үй. 290594

иш. (0312) 292226,
үй. 698680,
моб. (0502) 796782

иш. (0312) 292226,
моб. (0502) 528030

иш. (0312) 292226

иш. (0312) 292226,
моб. (0502) 520355

Байланыш
телефондору

Свердлов районунун Адвокатурасы
Бишкек ш., Сүйүнбаев көч., 16, тел.: (0312) 292218, 292226

№ 00085
05.07.2000-ж.

№ 00290

№ 1318,
11.10.2004-ж.

№ 00081
05.07.2000-ж.

№ 1291

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

жок

жок

ооба

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Адвокаттын Ф.А.А.

50

Жайчыбеков
Сартбай
Соксогоевич

Какелеева Упел
Жакшыбаевна

Кожомбердиев
Алтынбек
Туманбаевич

2

3

Адвокаттын Ф.А.А.

1

№

16 Эсенберды Асель

№

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик соттор; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; жарандык укук; жарандык процесс; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; мунапыс; өкүлчүлүктөр;
филлиалдар; жеке ишкердүүлүк; район аралык сот;
туракжай укугу; эмгек укугу; үйбүлө укугу; жерге болгон укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик соттор; бажы укугу; коммерциялык
эмес юридикалык жактар; эларалык укук; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; коммерциялык юридикалык жактар; жеке
ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; курулуш
укугу; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча
сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу

Адистиги

4

3

иш. (0312) 292226,
үй. 263826,
моб. (0502) 343764

Байланыш
телефондору

15

10

12

6

6

10

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

үй. (0312) 245333,
моб. (0502) 763361

үй. (0312) 217472,
моб. (0502) 273809

үй. (0312) 659582,
моб. (0502) 747821

Байланыш
телефондору

«Укук жана адамдар» Коомдук бирикмеси
Бишкек ш., 10 мкр. үй 17/1

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык
процесс; үйбүлө укугу

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Свердлов районунун Адвокатурасы
Бишкек ш., Сүйүнбаев көч., 16, тел.: (0312) 292218, 292226

№ 00282
10.08.2000-ж.

№ 00518
15.12.2000-ж.

№ 00377
21.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 849

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Курманалиев
Талайбек
Октябрьевич

Сарыукуева Сийна

Темиркул уулу
Адилет

6

7

Жумабаева Жылдыз
Кабыловна

3

5

Аманов Азамат
Сабырдинович

2

Джайлоев Канат
Асанкадырович

Аманбаев Кадырбек
Ураанович

1

4

Адвокаттын Ф.А.А.

№

51

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жарандык
укук жана процесс

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жарандык
укук жана процесс

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык
укук; жарандык процесс

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскер кызматкерлеринин укугу; бажы укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
макулдашуулар жана уюмдар; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу укугу; унаа укугу;
коммерциялык келишимдер; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; фермердик чарба; автордук
укук; экономикалык талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу, үйбүлө укугу; эмгек укугу; нотариат; экологиялык укук

Мамлекеттик бийлик жана органдар; адам укугу;
административдик-юрисдикциялык процесс; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу укугу;
жарандык укук; жарандык процесс

Административдик укук жана процесс; бажы
мыйзамдуулугун бузууларга жоопкерчилик; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; мунапыс; жарандык укук;
жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек талаш тартыштары;

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жарандык
укук жана процесс

Адистиги

5

29

12

5

21

20

2

6

4

3

2

5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 284812,
моб. (0502) 331381

иш. (0312) 284812,
моб. (0502) 449485

иш. (0312) 284812,
үй. 246860,
моб. (0502) 326880

иш. (0312) 425690,
факс 425770,
моб. (0502) 609409

иш. (0312) 284812,
моб. (0502) 758772

иш. (0312) 284218,
үй. 436695

иш. (0312) 284812,
моб. (0502) 396542

Байланыш
телефондору

№ 1175
03.03.2004-ж.

№ 00016
06.08.2001-ж.

№ 00488

№ 00256
02.08.2000-ж.

№ 00986
05.02.2003-ж.

№ 1239
10.06.2004-ж.

№ 000585

Лицензия
жөнүндө
маалымат

«УКУК жана Сервис» ЖЧК
Бишкек ш., Тынчтык пр., 14-41, тел.: (0312) 425690, факс 425770

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

жок

ооба

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

52

Адвокаттын Ф.А.А.

Кекиликова Чинара
Сарбагышевна

Ракишев Мирлан
Кубанычбекович

№

1

2

18

1

иш. (0312) 620623,
үй. (0312) 286565

Байланыш
телефондору

Конституциялык укук; кылмыш-жаза укугу; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; курулуш укугу;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; банктык укук; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; менчиктештирүү жана мамлекеттен бөлүү;
курулуш укугу; интеллектуалдык менчик; инвестициалык
укук; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу;
үйбүлө укугу; эмгек укугу; нотариат; экологиялык укук

Адистиги

14

21

10 ай

2

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 666967,
үй. 434022,
моб. (0502) 328969

иш. (0312) 661824,
үй. 291211,
моб. (0502) 440666

Байланыш
телефондору

Укуктун жана коргоонун борбору ЖЧК
Бишкек ш., Чуйков көч., 82, кв. 31, тел.: (0312) 661824

Сыдыков Абдрахман Конституциялык укук; административдик укук жана
Исакович
процесс; аскердик соттор; кылмыш-жаза укугу жана
процесси; соода укугу; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; экономикалык (бизнес) талаш
тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук жана
процесс; үйбүлө укугу; эмгек укугу; медицина жана укук

8

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

№ 1417
06.04.2005-ж.

№ 1344
11.11.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 1113
24.10.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

«УКУК жана Сервис» ЖЧК
Бишкек ш., Тынчтык пр., 14-41, тел.: (0312) 425690, факс 425770

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Турдушов Курманбек Конституциялык укук; административдик укук жана
Коношович
процесс; аскердик соттор; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
сот чечимдерин аткаруу; юридикалык келишимдер;
камсыздандыруу иш чаралары; баалуу кагаздар;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердик;
айыл чарбасындагы ишкердик; инвестициялык укук;
телекоммуникациялык укук; ММК; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук
жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу

2

Шайлоо укугу; адам укугу; коммерциялык жана
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмышжаза процесси; жеке ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы;
инвестицилык укук; ММК (басма иши); экономикалык талаш
тартыштар; жарандык укук жана процесс; кондоминиум;
үйбүлө укугу; эмгек укугу;

Майчиев Шамарал
Юсупович

1

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

5

20

4

5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 541857,
моб. (0502) 719183

иш. (0312) 541857,
моб. (0502) 588483

Байланыш
телефондору

№ 00565
24.04.2001-ж.

№ 00117
13.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

«Улуттук юридикалык корпорациясы» ЖЧК
Бишкек ш., Ахунбаев көч., 134, тел.: (0312) 541857, факс 542178

тилдери:
кыргыз, орус

Башкы директору,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү
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54

Адвокаттын Ф.А.А.

Бейшеев Камбарбек
Арзыбаевич

Ибраимова Айсулуу
Садыбакасовна

1

2

Саломаха
Валентина
Николаевна

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

32

8

иш. (0312) 665829,
үй. 283254

Байланыш
телефондору

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; кымыш-жаза укугу жана процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; баалуу кагаздар; коммерциялык
юридикалык жактар; жалдануу келишими; экономикалык
(бизнес) талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; нотариат; медицина жана укук;

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жарандык укук жана
процесс; үйбүлө укугу

Адистиги

Стажы

6

9

1, 10 ай

2

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

иш. (0312) 545658,
үй. 642931,
моб. (0502) 416803

иш. (03138) 62992,
(0312) 545658,
моб. (0502) 636372
www.kambar77.ru

Байланыш
телефондору

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 1151
14.01.2004-ж.

№ 1105
14.10.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00268
07.08.2000-ж.

«Юридикалык жардам» Коомдук Фонду
Бишкек ш., Ахунбаев көч.134, тел.: (0312) 545658, факс 545916

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш-жаза процесси; банктык укук; баалуу
кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар; жеке
ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
инвестициялык укук; экономикалык (бизнес) талаш
тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«Ферзь» Юридикалык фирмасы ЖЧК
Бишкек ш., Ю. Абдрахманов көч., 133, тел.: (0312) 665829

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү
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Черникова Лариса
Геннадьевна

6

Кудайбердиева
Чолпон Сыдыковна

4

Сарыбаева Нариза
Кумушбековна

Исакеева Айнура
Кочкорбаевна

3

5

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Конституциялык укук, административдик укук жана
процесс; аскердик укук; салык укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; кылмыш-жаза укугу жана процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык
процесс; үйбүлө укугу, эмгек укугу

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; кошумча наркка салык; кылмышжаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; соода укугу; баалуу кагаздар; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; айыл
чарбасындагы ишкердүүлүк; курулуш укугу; экономикалык
(бизнес) талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу;
үйбүлө укугу; эмгек укугу; жерге болгон укук; социалдык
камсыздоо; медицина жана укук

Конституциялык укук; аскердик укук; жергиликтүү салыктар
жана жыйымдар; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; коммерциялык келишимдер;
баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар;
дыйкан чарбасы; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу, эмгек укугу; социалдык
камсыздандыруу; нотариат; сот медицинасы; жерге болгон
укук

Аскер кызматкерлеринин укугу; эларалык макулдашуулар;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек талаш тартыштары; социалдык төлөмдөр; социалдык
камсыздандыруу; жерге болгон укук

Адистиги

3

2, 3

15

6

3, 6

4

3

5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 545658,
моб.(0502) 216943

иш. (0312) 545658,
үй. 293774,
моб.(0502) 540864

иш. (03138) 545658,
моб. (0502) 416805

иш. (03138) 62992,
үй. 57625,
моб. (0502) 375871

Байланыш
телефондору

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00787
20.06.2002-ж.

№ 1499

№ 00927
03.02.2003-ж.

№ 00656
06.11.2001-ж.

«Юридикалык жардам» Коомдук Фонду
Бишкек ш., Ахунбаев көч.134, тел.: (0312) 545658, факс 545916

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү
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Адвокаттын Ф.А.А.

Субботин Денис
Валерьевич

1

Шаршеева Айсулуу
Омуралиевна

7

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

5

3, 6

иш. (0312) 545658,
үй. 474547,
моб. (0502) 546318

Байланыш
телефондору

Бажы укугу; салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; банктык укук; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; чет элдик инвестициялар менен
юридикалык жактар; ММК; район аралык сот; жарандык
укук; жарандык процесс; эмгек укугу; токойго болгон укук

Адистиги

5

4

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 774050

Байланыш
телефондору

«Юридикалык палата» Адвокаттык мекемеси ЖЧК
Бишкек ш., Москва көч., 252-19, тел.: (0312) 774050

Конституциялык укук, административдик укук жана
процесс; аскердик укук; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; эларалык келишимдер жана уюмдар; кылмышжаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
коммерциялык юридикалык жактар; автордук укук;
жарандык укук жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; пациенттердин укугу

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00631
06.09.2001-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00755
15.04.2002-ж.

«Юридикалык жардам» Коомдук Фонду
Бишкек ш., Ахунбаев көч.134, тел.: (0312) 545658, факс 545916

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү
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Грабовецкая
Наталья Сергеевна

1

Токтакунов Нурбек
Акбарович

2

Адвокаттын Ф.А.А.

Абдыракунов Аман
Турусбекович

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

9

3

4

иш. (0312) 622945,
моб. (0502) 528940

иш. (0312) 622945,
үй. 213765,
моб. (0502) 827069

Байланыш
телефондору

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу; коомдук
бирикмелер; коомдук фонддор; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; курулуш укугу; телекоммуникациялык
укук жана маалыматтык технологиялар укугу; массалык
маалымат каражаттары (басма иши); экономикалык
(бизнес) талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; экологиялык укук

Адистиги

5

2

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. 666259,
моб. (0502) 108662

Байланыш
телефондору

«Юстус» укуктук тейлөө борбору, «Юкон» ЖЧК
Бишкек ш., мкр. Тунгуч, үй 75, кв. 78, тел (0312) 666259

Конституциялык укук; эларалык ачык укук; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; айыпталгандардын
укуктары; жарандык процесс; алименттер; медицина жана
укук

Конституциялык укук; жарандардын кайрылуусу/
даттануулар боюнча өндүрүш; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; кылмыш-жаза процесси; соода укугу;
кредиттик операциялар; коммерциялык юридикалык
жактар; жарандык укук; доо өндүрүшү

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«Юрист» көз каранды эмес укук коргоо тобу
Бишкек ш., Ибраимов көч., 146а, тел.: (0312) 622945

№ 1172
03.03.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00578
08.06.2001-ж.

№ 1306

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү
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Адвокаттын Ф.А.А.

Абдурауфова
Тахмина Куражовна,

1

Гончарова Вероника
Викторовна

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

4

3

иш. (0312) 900155
үй. 458632
моб. (0502) 416804

Байланыш
телефондору

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; эл аралык ачык укук; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
соода укугу; банктык укук; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; инвестициялык укук; ММК;
интеллектуалдык менчик; экономикалык (бизнес) талаш
тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; экологиялык укук

Адистиги

2

3 ай

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 625433,
үй. 292909,
моб.(0502) 758509

Байланыш
телефондору

«VIP Servis» юридикалык компаниясы
Бишкек ш., Киев көч., 39-401, тел.: (0312) 625433

Конституциялык укук; паспорттук система; каттоого туруу
жана регистрация; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; соода-сатыкка уруксат алуу жана лицензиялоо
укугу; ички соода-сатык жана коммерциялык келишимдер;
лицензиялоо; район аралык сот; жарандык укук; жарандык
процесс; үйбүлөлук укук; эмгек укугу; нотариалдык укук

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«Beera Max» ЖЧК
Бишкек ш., Кулатов көч., 8/1, тел.: (0312) 900155

№ 1526
04.11.2005-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00857
10.10.2002-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Директор,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү
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Адвокаттын Ф.А.А.

Абдрахманов
Бейшенбек

1

Шайбеков Руслан
Илипбекович

2

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскер укугу; бажы укугу, салык укугу,
коммерциялык эмес юридикалык жактар, кылмыш-жаза
укугу, кылмыш-жаза процесси, жазык аткаруу ондурушу,
транспорт укугу, соода укугу; жеке ишкердүүлүк,
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк, курулуш укугу,
телекоммуникациялык укук жана маалыматтык
технологиялар укугу, массалык маалымат каражаты
(басма иши), спорт жана оюндар, искусство жана маданий
байлыктар; туризм жана саякат; аңчылык жана балык
уулоо, интеллектуалдык менчик; жарандык укук, жарандык
процесс, туракжай укугу, үйбуло укугу, эмгек укугу,
социалдык камсыздоо, нотариалдык укук, медицина жана
укук, экологиялык укук

Адистиги

10

2

29

1

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Байланыш
телефондору

үй (0312) 656142

Байланыш
телефондору

иш. (0312) 625433,
үй. 545959,
моб. (0502) 501868

Жекече иштеген адвокаттар

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; коммерциялык эмес юридикалык жактар; эл
аралык ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; банктык укук;
баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
инвестициялык укук; курулуш укугу; маалыматтык
технологиялар укугу; ММК (басма иши); интеллектуалдык
менчик; үйбүлө укугу; эмгек укугу; нотариат

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«VIP Servis» юридикалык компаниясы
Бишкек ш., Киев көч., 39-401, тел.: (0312) 625433

№ 1477
09.06.2005-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 1171
03.03.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ
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Барашков Сергей
Валерьевич

Батырбеков Доулбек Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык
укук

6

7

Чарбалык талаш тартыштар боюнча аткаруу өндүрүшү;
арбитраждык соттордун чечимдерин аткаруу

Административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер
боюнча өндүрүш; паспорттук система, каттоого туруу жана
регистрация; кылмыш-жаза укугу

Байгожоев Уланбек
Бектенович

Аддминистративдик укук жана процесс; аскердик укук;
бажы укугу; каржы укугу; эларалык ачык укук; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; спорт жана оюндар; искусство жана маданий
мүлк; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу;
үйбүлө укугу; эмгек укугу; нотариалдык укук; медицина
жана укук; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; каржы укугу; салык
укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу; соода
укугу, коммерциялык келишимдер; биржалык укук;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; массалык маалымат
каражаттары (басма иши); интеллуктуалдык менчик;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариалдык укук; экологиялык укук

5

Асаналиев Каравай
Асаналиевич

3

Жарандык укук; жарандык процесс; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; экономикалык (бизнес) талаш
тартыштар боюнча сот өндүрүшү; үйбүлө укугу

Базарбай уулу
Эрлан

Абдылдаев Марат
Касымович

2

Адистиги

4

Адвокаттын Ф.А.А.

№

30

16

6

7

25

22

4

14

1

1,5

12

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

үй. (0312) 420243

иш. (0312) 640718,
үй. 248037,
моб. (0502) 213707

иш. (0312) 214831,
үй. 457947,
моб. (0502) 515279

иш. (0312) 238529,
үй. 411403

үй. (0312) 480650

Жекече иштеген адвокаттар

№ 00682
18.12.2001-ж.

№ 00050
03.07.2000-ж.

№ 1505
12.08.2005-ж.

№ 1474
09.06.2005-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, кыргыз,
өзбек

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

ооба

жок

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ
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Административдик-юрисдикциялык процесс; бажы
мыйзамдуулугун бузуулар үчүн жоопкерчилик; салык
өндүрүшү; салык талаш-тартыштары; унаа укугу; жарандык
укук; жарандык процесс; турак-жай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; аба укугу; баалуу кагаздар;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; инвестициялык укук;
жалдануу келишими; долбоордук иштер; массалык
маалымат каражаттары (басма иши); интеллектуалдык
менчик; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча
сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; нотариалдык укук; жерге
болгон укук

11 Городецкий Евгений
Энгальсович

Буркитов Ермек
Абдумажитович

9

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; эларалык келишимдер; консулдук
укук/ легализация; соода укугу, коммерциялык келишимдер;
банктык укук; камсыздандыруу иши; баалуу кагаздар;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; инвестициялык укук;
жалдануу келишими; массалык маалымат каражаттары
(басма иши); экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; экологиялык укук

Үйбүлөгө жана жашы жете электерге каршы кылмыштар;
жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу

Бруно Валентина
Валерьевна

8

Адистиги

10 Гаврилова Елена
Алексеевна

Адвокаттын Ф.А.А.

№

16

6

10

7

8

6 мес.

1

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

иш. (0312)661050
моб. (0502) 576715

иш. (0312) 680243,
үй. 416781,
моб. (0502) 362706

иш. (0312) 666117,
үй. 419524,
моб. (0502) 503635

иш. (0312) 610137

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1082
03.09.2003-ж.

№ 1527
04.11.2005-ж.

№ 1490
04.08.2005-ж.

№ 1383
28.01.2005-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Башкы директор,
тилдери:
орус

тилдери:
орус

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, англис

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Адам укуктары; жарандардын кайрылуулары/даттануулар
боюнча өндүрүш; аскердик укук; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу

13 Дүйшеналиев
Аралбай

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы төлөмдөрү; бажы мыйзамдуулугун
бузуулар үчүн жоопкерчилик; бюджеттик укук; салык укугу;
юридикалык жактардын (ассоциация жана кошундар);
консулдук укук; легалдаштыруу; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; сот чечимдерин аткаруу;
соода укугу; коммерциялык келишимдер; биржалык
иштерди лицензиялоо; камсыздандыруу иши; баалуу
кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар; жеке
ишкердүүлүк; дыйкан укугу; инвестициялык укук; курулуш
укугу; телекоммуникациялык укук жана маалыматтык
технологиялар укугу; басма ишин жана ММК иштерин
лицензиялоо; туристтик иш-аракеттерди лицензиялоо;
патенттик укук; жарандык укук; жарандык процесс;
үйбүлө укугу; эмгек укугу; мамлекеттик социалдык
камсыздандыруу; нотариалдык укук; медициналык
практиканы лицензиялоо; соттук медицина; соттук
экспертиза; жерге болгон укук; того болгон укук; нефть
жана и газ секторлору; көмүр сектору

Адвокаттын Ф.А.А.

12 Дзимидович Елена
Игоревна

№

27

3

3

10 ай

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

моб. (0502) 289535

үй. (0312) 233728,
моб. (0543) 910546

Жекече иштеген адвокаттар

№ 00958
03.03.2003-ж.

№ 1378
28.01.2005-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ
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Жарандык жана миграциялык укук; визалар жөнүндө
мыйзамдуулук; административдик укук бузуулар
жөнүндөгү иштер боюнча өндүрүш; кудуретсиздик
жана кредиторлордун укугу; бажы укугу; бажы
мыйзамдуулуктарын бузуулар үчүн жоопкерчилик; бажы
мыйзамдуулуктарын бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча
өндүрүш; салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; эларалык ачык укук; кылмыш-жаза укугу;
юридикалык келишимдер; коммерциялык юридикалык
жактар; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча
сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; эмгек
укугу

15 Жамакеева Замира
Жакшылыковна

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу;салык өндүрүшү;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; аба укугу; сатууга уруксаат алуу жана
лицензиялоо; ички соода-сатык жана коммерциялык
келишимдер; банктык укук; камсыздандыруу иши; баалуу
кагаздар; курулуш укугу; телекоммуникациялык укук жана
маалыматтык технологиялар укугу; массалык маалымат
каражаттары (басма иши); искусство жана маданий
мурастар; интеллектуалдык менчик; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; нотариалдык укук; медицина
жана укук; экологиялык укук

Адвокаттын Ф.А.А.

14 Жаанбаев Боорон

№

5

30

5 ай

5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

иш. (0312) 652570,
моб. (0502) 403922

иш. (0312) 294638,
үй. 271320,
моб. (0502) 341546

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1464
09.06.2005-ж.

№00645
30.10.2001

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус, кыргыз,
англис

тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

жок

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

63

Административдик-юрисдикциялык процесс;
административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер
боюнча өндүрүш; аскердик соттор; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; банктык укук;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; нотариалдык укук

Аддминистративдик укук жана процесс; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; аба укугу;

17 Иязалиева Асель
Кубатовна

18 Кафаров Юрий
Алиевич

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; каржы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
мунапыс; кылмыш жазасынан куткаруу; соода укугу;
коммерциялык келишимдер; банктык укук; камсыздандыруу
иши; баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
инвестициялык укук; курулуш укугу; телекоммуникациялык
укук жана маалыматтык технологиялар укугу; массалык
маалымат каражаттары (басма иши); туристтик иш
аракеттерди лицензиялоо; патенттик укук/эларалык
конвенциялар; соода белгилери жана тейлөө белгилери;
интеллектуалдык менчикти пайдалануу боюнча келишим
(келишимди лицензиялоо); экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; медицина жана укук; жерге
болгон укук; сууга болгон укук; токойго болгон укук

Адвокаттын Ф.А.А.

16 Идрис уулу Мирлан

№

64
30

4

3

10

2

5 ай

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

үй. 0312) 450093,
моб. (0502) 508046

иш. (0312) 699275,
үй. 520345,
моб. (0502) 234838

үй. (0312) 521373,
моб. (0517) 226146

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1173
03.03.2004-ж.

№1382
28.01.2005-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
орус

тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Конституциялык укук; аддминистративдик укук жана
процесс; бажы укугу; каржы укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; эларалык ачык укук; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; соода укугу, коммерциялык
келишимдер; коммерциялык юридикалык жактар; жеке
ишкердүүлүк; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
үйбүлө укугу; эмгек укугу; мамлекеттик осоциалдык
камсыздандыруу; жерге болгон укук

Шайлоо укугу; административдик укук жана процесс;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; жеке ишкердүүлүк; район
аралык сот; чарбалык талаш тартыштар боюнча аткаруу
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариалдык укук; жерге болгон укук

20 Лопачев Игорь
Александрович

21 Малахова Галина
Николаевна

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук бузуулар
жөнүндөгү иштер боюнча өндүрүш; кудуретсиздик жана
кредиторлордун укугу; район аралык сот; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; жерге
болгон укук

Адвокаттын Ф.А.А.

19 Кожоярова Гулсина
Жолдошбековна

№

29

5

10

5

4

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

үй. (0312) 647931

иш. (0312) 661995,
моб. (0312) 985915

иш. (0312) 699275,
үй. 220075,
моб. (0502) 535306

Жекече иштеген адвокаттар

№ 00473
22.10.2001-ж.

№ 1179
03.03.2004-ж.

№00743
15.04.2002-ж

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

65

Конституциялык укук; Аддминистративдик укук жана
процесс; бажы укугу; каржы укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; консулдук укук /легалдаштыруу;
соода укугу, коммерциялык келишимдер; банктык укук;
баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар; жеке
ишкердүүлүк; жалдануу келишими; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; эмгек укугу

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык
укук; жарандык процесс

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; район аралык
сот; жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу

23 Молдобаев Улан
Мурадылович

24 Нарымкулов
Жаныбек
Нарымкулович

25 Носков Дмитрий
Анатольевич

Адистиги

Адам укуктары; жарандардын кайрылуулары/даттануулар
боюнча өндүрүш; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш жолу менен жасалган мүлктүк зыянды
төлөп берүү; биринчи инстанциядагы соттогу өндүрүш;
апелляциялык өндүрүш; административдик укук бузуулар
жөнүндөгү иштер боюнча өндүрүш; көзөмөл өндүрүшү;
ички соода-сатык жана коммерциялык келишимдер; ачык
жана жабык акционердик коомдор (акционердик укук);
чектелген жана кошумча жоопкерчиликтеги коомдор;
коммерциялык юридикалык жактардын структуралык
бөлүктөрү: өкүлчүлүктөр; филиалдар; жеке ишкердүүлүк;
жалдануу келишими; журналисттердин укуктары;
интеллектуалдык менчик; район аралык сот; талаш
тартыштарды альтернативдүү жөнгө салуу (арбитраж/
бейтарап сот); жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу

Адвокаттын Ф.А.А.

22 Мамбеталиев Диас
Саветбекович

№

66
4

20

8

1,5

8

1

1

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

үй. (0312) 640676,
моб. (0502) 870099

иш. (0312) 239152,
үй. 218283,
моб. (0502) 805684

иш. (0312) 905046,
моб. (0502) 246600

үй. (0312) 479990,
моб. (0312) 588655

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1199
05.04.2004-ж.

№1414
16.03.2005

№ 1212
05.04.2004-ж.

№1385
28.01.2005-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

Конституциялык укук; Аддминистративдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
соода укугу, коммерциялык келишимдер; банктык укук;
камсыздандыруу иши; жеке ишкердүүлүк; инвестициялык
укук; курулуш укугу; экономикалык (бизнес) талаш
тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо

Конституциялык укук; административдик укук процесс;
аскердик укук; бажы укугу; бюджеттик укук; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык ачык
укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; соода укугу; коммерциялык
келишимдер; камсыздандыруу иши; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; фермердик чарба/
фермердин укугу; инвестициялык укук; искусство жана
маданий мүлк; туризм жана саякат; интеллектуалдык
менчик; район аралык сот; талаш тартыштарды
альтернативдүү жөнгө салуу (арбитраж/ бейтарап сот);
жарандык укук; юрисдикция; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; ден
соолукту сактоонун жалпы маселелери/ пациенттердин
укуктары; жерге болгон укук; тоого болгон укук; көмүр
сектору

27 Сологубов
Владимир
Алексеевич

28 Тулемышев Тимур
Токтобаевич

Адистиги

Башкаруунун жана бийликтин мамлекеттик органдары;
жарандардын кайрылуулары/даттануулар боюнча
өндүрүш; экономикалык иштер чөйрөсүндөгү кылмыштар;
биринчи инстанциядагы соттогу өндүрүш; аппеляциялык
өндүрүш; көзөмөл өндүрүшү; банктык жөнгө салуу жана
лицензиялоо; юридикалык келишимдер; коммерциялык
юридикалык жактарды түзүү жана каттоого алуу

Адвокаттын Ф.А.А.

26 Омуралиев Сагын
Чепашевич

№

14

23

22

3

2

5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

иш. (0312) 292579,
үй. 481604,
моб. (0502) 217115

үй. (0312) 621423

иш. (0312) 682171,
үй. 281725

Жекече иштеген адвокаттар

№00826
30.08.2002-ж.

№ 1119
19.11.2003-ж.

№ 00483

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус, кыргыз,
өзбек

тилдери:
орус

тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

67

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; соода укугу,
коммерциялык келишимдер; банктык укук; баалуу кагаздар;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
дыйкан чарбасы; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
үйбүлө укугу; эмгек укугу; нотариалдык укук; жерге болгон
укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; эларалык ачык укук; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
инвестициялык укук; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариалдык укук; экологиялык укук

30 Усубалиева Зарема
Джумадиловна

31 Чанышкулова
Сүйдүм
Сатылгановна

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; соода укугу, коммерциялык келишимдер;
биржалык укук; банктык укук; камсыздандыруу иши;
баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
инвестициялык укук; курулуш укугу; телекоммуникациялык
укук; массалык маалымат каражаттары (басма иши);
мергенчилик жана балык уулоо, интеллектуалдык менчик;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариалдык укук; медицина жана укук; экологиялык укук

Адвокаттын Ф.А.А.

29 Турдуналиев
Курманкожо

№

68
31

8

32

6

3

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

үй. (0312) 520242

иш. (0312) 905046,
үй. 590172,
моб. (0502) 714434

үй. (0312) 421049,
моб. (0502) 407737

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1166
13.02.2004-ж.

№ 00346
28.08.2000-ж.

№ 00959
17.03.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БИШКЕК ШААРЫ

69

Абдураимов
Арзыбай
Базарбаевич

Артыкова Нуржамал
Момунжановна

1

2

Токтогулов
Райымкул

2

Адвокаттын Ф.А.А.

Муратова Токтокан
Рапиновна

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

17

10

10

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

иш. (03622) 22073

иш. (03622) 36280,
моб. (0502) 419156

Байланыш
телефондору

Аскердик соттор; кылмыш-жаза укугу жана процесси;
мунапыс; жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу, эмгек
укугу.

Аскердик соттор; кылмыш-жаза укугу жана процесси;
жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу

Адистиги

3

8

1

7

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03657) 22845

иш. (03657) 22845

Байланыш
телефондору

Кызыл-Кыя ЮКсы
Кызыл-Кыя ш., Чехов көч., 3, тел.: (03657) 55460

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; кылмыш-жаза процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү, жарандык укук жана процесс; үйбүлө
укугу

Шайлоо укугу; жарандык; аскердик соттор; салык талаш
тартыштары; кылмыш-жаза укугу жана процесси; мунапыс;
жеке ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы; моралдык жана
материалдык зыяндан коргоо; жарандык процесс; үйбүлө
укугу; экологиялык укук жана жаратылыш ресурстары

Адистиги

Стажы

Баткен районунун ЮКсы
Баткен ш., К. Маркс көч., 36, тел.: (03622) 36280

БАТКЕН ОБЛУСУ

№ 1259
12.07.2004-ж.

№ 00396
21.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 1305

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

Жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БАТКЕН ОБЛУСУ

Ташматова
Мутабархон
Романовна

Эргешов Абдижалил
Садыбакасович

8

Малаев Эрдовлят

5

7

Калматова Жазгуль
Исраиловна

4

Ташматова
Гульнарохон
Романовна

Исаков Боорубай

3

6

Адвокаттын Ф.А.А.

№

70

Конституциялык укук; паспорттук система; акциздер;
кылмыш-жаза укугу жана процесси; мунапыс-кылмыш
жазасынан куткаруу; жарандык укук жана процесси;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариат; медициналык практика; соттук
медицина; жерге болгон укук; электроэнергетика

Шайлоо укугу; миграциялык укук; аскер укугу; бажы
укугу; кылмыш-жаза укугу жана процесси; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; жарандык укук
жана процесс; туракжай фондусун менчиктештирүү; үйбүлө
укугу

Каржы укугу; салык укугу; соода укугу; коммерциялык
келишимдер; банктык укук; баалуу кагаздар; коммерциялык
юридикалык жактар; жарандык укук; үйбүлө укугу; эмгек
укугу

Мунапыс; административдик укук бузуулар тууралуу иштер
боюнча өндүрүш; кылмыш-жаза процесси; жарандык
процесс; үйбүлө укугу

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; коммерциялык келишимдер: пошлиналар,
тарифтер; жыйымдар; жарандык укук жана процесс;
үйбүлө укугу

Жарандык; паспорттук система; кылмыш-жаза укугу жана
процесси; жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу

Адистиги

8

27

5

12

8

16

10

5

12

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03657) 22845

иш. (03657) 55460,
моб. (0502) 650782

иш. (03657) 22845

иш. (03657) 22845

иш. (03657) 22845

иш. (03657) 22845

Байланыш
телефондору

Кызыл-Кыя ЮКсы
Кызыл-Кыя ш., Чехов көч., 3, тел.: (03657) 55460

№ 00392
21.09.2000-ж.

№ 00178
31.07.2000-ж.

№ 1278
12.07.2004-ж.

№ 00179
31.07.2000-ж.

№ 00413
21.09.2000-ж.

№ 00180
31.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

ЮК башчысы

тилдери:
кыргыз, орус,
англис, өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

ооба

жок

жок

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

БАТКЕН ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Баитов Саатбай
Кабыловна

Маткасымов
Анарбай
Түгөлбаевич

Шукурова Саават

№

1

2

3
23

13

Адам укугу; акыйкатчы; административдик укук; аскердик
укук; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; унаа укугу; камсыздандыруу; жарандык укук
жана процесс; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо, нотариат; медициналык практика; жерге болгон
укук; электроэнергетика

Шайлоо укугу; паспорттук система; каттоого туруу;
кылмыш-жаза укугу; дыйкан чарбасы

1

Каржы укугу; салык укугу; кыймылдуу жана кыймылсыз
өндүрүш; мурастык укук;

Адистиги

17

5

1

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03656) 22243

иш. (03656) 22243

иш. (03656) 22243

Байланыш
телефондору

Лейлек районунун ЮКсы
Исфана ш., Свердлов көч., 21, тел.: (03656) 22243

№ 00173

№ 00474
23.10.2000-ж.

№ 1426
27.05.2005-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

ооба

ооба

тилдери:
кыргыз, орус

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

тилдери:
орус, кыргыз,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

БАТКЕН ОБЛУСУ

71

Кулбаев Минбай

Чоюбеков Мирлан
Токторалиевич

3

Кулбаева Баринса

1

2

Адвокаттын Ф.А.А.

№

72

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариалдык укук; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; каржы укугу;
салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; жеке ишкердүүлүк; айыл
чарбасындагы ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу; эмгек укугу; үйбүлө укугу;
социалдык камсыздоо; нотариалдык укук; медицина жана
укук; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; салык укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; камсыздандыруу иши;
коммерциялык юридикалык жактар; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; эмгек укугу; үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо;
нотариалдык укук; экологиялык укук

Адистиги

8

3

24

6

6

14

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. 22689, 96145

иш. 22689,
үй. 21670

иш. 22689,
үй. 21670

Байланыш
телефондору

№ 0408
21.09.2000-ж.

№ 00278
10.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Аксы районунун ЮКсы
Аксы району, Кербен ш., Үмөталиев көч., 163, тел (03742) 22689

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

73

Шеркулов Орозбек
Маликович

1

Кенжеева Асылкан
Абдумаматовна

2

Адвокаттын Ф.А.А.

Абдиназаров
Асылбек
Чаткалбаевич

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

15

4

18

2

үй. (03741) 38574

иш. (03741) 21293,
үй. 21112

Байланыш
телефондору

Конституциялык укук; административдик укук; бажы укугу;
салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; чарбадагы ишкердүүлүк;
курулуш укугу; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; экологиялык укук

Адистиги

15

9

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03722) 33606,
үй. 53096,
моб. (0502) 309242

Байланыш
телефондору

«Алькод» Юридикалык компаниясы ЖЧК
Жалал-Абат ш., Токтогул көч., 26, тел.: (03722) 33606

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу; жазык аткаруу өндүрүшү; баалуу
кагаздар; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; курулуш укугу;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; эмгек
укугу; үйбүлө укугу экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу; жазык аткаруу өндүрүшү; айыл
чарбасындагы ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу; эмгек укугу; экологиялык укук

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

№ 00514
13.12.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

10.10.2000-ж.

№ 1461

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Алабука районунун ЮКсы
Алабука району, Алабука айылы, Бишкек көч., 59, тел.: (03741) 21293

башкы директор,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек, татар,
тажик

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Калдымолдоева
Найча Богеновна

Жамбылов
Калдарбек
Мамырович

Кайназаров
Таалайбек
Календерович

Мырзакулов
Парпыбек
Качкынбаевич

1

2

3

4

Эрназаров Калыбек
Нуркалилович

2

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

20

2

иш. (3722) 33606,
моб. (0502) 427933

Байланыш
телефондору

№ 1280
12.07.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

74

Конституциялык укук; кылмыш-жаза процесси

Конституциялык укук; административдик укук; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; турак-жай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; жарандык укук; жарандык
процесс; турак-жай укугу; үйбүлө укугу

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазыкаткаруу укугу; жарандык процесс; үйбүлө укугу

Адистиги

7

27

14

26

1

6

14

26

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03736)22271,
моб. (0502) 811996

иш. (03736)22271,
үй. 40670,
моб. (0502) 453967

иш. (03736) 22271

иш. (03736) 22271,
үй. 21101

Байланыш
телефондору

№ 1274

№ 424
21.09.2000-ж.

№ 00308

№ 00279
10.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Базаркоргон райондук ЮК
Базаркоргон району, Базаркоргон айылы, Б. Осмонов көч., 39, тел.: (03736) 22271

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык укук

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«Алькод» Юридикалык компаниясы ЖЧК
Жалал-Абат ш., Токтогул көч., 26, тел.: (03722) 33606

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

75

Абдиева Паси

2

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Темирбаева Роза
Юсуповна

Юлдашев Азимжан

5

1

Адвокаттын Ф.А.А.

№

25

6

иш. (03736) 22271,
үй. 22564,
моб. (0502) 220332

Байланыш
телефондору

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; кылмыш жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; баалуу кагаздар;
коммерциялык юридикалык жактар; курулуш укугу;
жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; кылмыш жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; соода укугу; баалуу
кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар; курулуш
укугу; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариалдык укук; медицина жана укук; экологиялык укук

Адистиги

43

24

11

24

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03722) 32070

иш. (03722) 31115
үй. 41600

Байланыш
телефондору

Жалал-Абат шаарынын №1 ЮКсы
Жалал-Абат ш., Эркиндик көч., 3, тел (03722) 31115

Конституциялык укук; административдик укук; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык процесс

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

№ 00293
10.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00300
10.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Базаркоргон райондук ЮК
Базаркоргон району, Базаркоргон айылы, Б. Осмонов көч., 39, тел.: (03736) 22271

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

Жумабеков Чоко

Максудов Режавали
Мамадалиевна

6

7

Досматов Акбаржан
Авдиевич

4

Жолдошов
Мойдунжан

Абдырахманов
Кубанычбек
Алыкулович

3

5

Адвокаттын Ф.А.А.

№

76

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; нотариалдык укук; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; курулуш укугу; жарандык укук;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо

Административдик укук жана процесс; бажы укугу;
коммерциялык юридикалык жактар; кылмыш жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; баалуу
кагаздар; курулуш укугу; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; кылмыш жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; баалуу кагаздар;
коммерциялык юридикалык жактар; курулуш укугу;
жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; кылмыш жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; медицина жана укук

Адистиги

22

22

31

21

24

11

6

6

15

6

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03722) 31115,
үй. 32883,
моб. (0502) 415196

иш. (03722) 31115,
үй. 52862,
моб.(0502) 297149

иш. (03722) 31115,
моб. (0312) 728131

иш. (03722) 31115,
үй. 22895,
моб. (0502) 822543

иш. (03722) 31115,
үй. 55517

Байланыш
телефондору

Жалал-Абат шаарынын №1 ЮКсы
Жалал-Абат ш., Эркиндик көч., 3, тел (03722) 31115

№ 00409
21.09.2002-ж.

№ 00357

№ 00276
10.08.2000-ж.

№ 00307
21.08.2000-ж.

№ 00438

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; коммерциялык
юридикалык жактар; кылмыш жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; баалуу кагаздар;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; жарандык укук;
жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо

Конституциялык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жарандык укук; жарандык процесс

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; коммерциялык
юридикалык жактар; кылмыш жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; баалуу кагаздар;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; курулуш укугу;
жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо

Конституциялык укук, административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жарандык укук; жарандык процесс

Назарова Фарида
Гузановна

9

10 Насирова Ташкан
Жумабаевна

11 Сопубеков Шадыбек
Торобекович

12 Сулайманов Аскар

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу

Мырзабеков
Тынчтыкбек
Кырголбекович

8

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

77
26

24

12

33

2

25

4

8

18

1

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03722) 31115,
үй. 43528,
моб. (0502) 355098

иш. (03722) 31115,
үй. 53758,
моб. (0502) 682995

иш. (03722) 31115,
үй. 40077,
моб. (0502) 290407

иш. (03722) 31115,
үй. 52862,
моб. (0502) 857212

Байланыш
телефондору

Жалал-Абат шаарынын №1 ЮКсы
Жалал-Абат ш., Эркиндик көч., 3, тел (03722) 31115

№ 00310
21.08.2000-ж.

№ 00570

№ 00368

№ 00287
10.08.2000-ж.

№ 1347

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

78

Нургазиева Гульсара Салык укугу; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
Мухтаровна
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; эмгек укугу

Усенова Батма
Бакеновна

6

7

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу; жазык аткаруу өндүрүшү; баалуу
кагаздар; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; курулуш укугу;
жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; жазык аткаруу өндүрүшү; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык процесс

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; жазык аткаруу өндүрүшү;
курулуш укугу; жарандык укук; жарандык процесс; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо

Нармырзаев
Алтынбек
Эргешевич

Курбанов Закир
Худайбердиевич

3

Конституциялык укук; кылмыш-жаза укугу; жазык аткаруу
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; экологиялык укук

5

Кожобаева
Минобархан

2

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү, жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо

Мамытов
Абдыналлах

Арапбаев
Жекшенбек
Анисович

1

Адистиги

4

Адвокаттын Ф.А.А.

№

22

28

19

20

3

7

6

15

27

6

15

1

17

2

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03722) 36558,
моб.(0502) 265549

иш. (03722) 36558,
үй. 50280,
моб. (0502) 263364

иш. (03722) 36558,
үй. 41853,
моб. (0502) 685749

үй. (03722) 40634,
моб. (0502) 816775

иш. (03722) 36558,
үй. 53944,
моб. (0502) 240726

моб. (0502) 844718

моб. (0502) 644793

Байланыш
телефондору

Жалал-Абат шаарынын №2 ЮКсы
Жалал-Абат ш., Барпы Сейил көч., 258, тел.: (03722) 36558

№ 00296

№ 00288
10.08.2000-ж.

№ 00794
17.07.2002-ж.

№ 00470

№ 1180
03.03.2004-ж.

№ 0028
10.08.2000-ж.

№ 1139
12.12.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

жок

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

79

Акунова Эльнура

Асанбаева Арзыкан

1

2

Камбаралиев
Сатарали

2

Адвокаттын Ф.А.А.

Бекжигитова
Жыпара

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу; эмгек укугу; үйбүлө укугу;
социалдык камсыздоо; медицина жана укук

Кылмыш жаза укугу; жарандык процесс

Адистиги

21

7

9

7

15

6

3

4

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Байланыш
телефондору

үй. (03746) 31069

Байланыш
телефондору

иш. (03722) 20861,
үй. 51434,
моб. (0502) 513676

иш. (03722) 24161,
үй. 51434

Каракөл шаарынын ЮКсы
Каракөл ш., Чаргынов көч., 1

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жарандык укук; жарандык процесс

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш- жаза процесси;
жарандык укук; жарандык процесс

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Жалал-Абат шаарынын №3 ЮКсы
Жалал-Абат ш., Биринчи Май көч., 1а, тел.: (03722) 20861

№ 00864

№ 00591

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00318
21.08.2000-ж.

№ 00367
21.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

80

Адвокаттын Ф.А.А.

Шарипова Таисия
Ивановна

Курманалиев
Большевик

Юсуббаева Замира
Эргешовна

1

2

3

Калназаров
Таалайбек
Тургунбекович

3

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

5

3

үй. (03746) 32332

Байланыш
телефондору

Административдик укук; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу

Административдик укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу;
эмгек укугу

Административдик укук жана процесс; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу

Адистиги

11

36

53

5

9

10

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03744) 21972,
үй. 22813

иш. (03744) 21972,
үй. 27344

иш. (03744) 21972,
үй. 22288

Байланыш
телефондору

Майлуусуу шаарынын ЮКсы
Майлуусуу ш., Ленин көч., 17, тел.: (03744) 21972

Конституциялык укук; административдик укук; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; баалуу кагаздар; коммерциялык укук; жеке
ишкердүүлүк; чарбадагы ишкердүүлүк; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу; эмгек укугу;
үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо; нотариалдык укук;
экологиялык укук

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Каракөл шаарынын ЮКсы
Каракөл ш., Чаргынов көч., 1

№ 00510
13.12.2000-ж.

№ 00285
10.08.2000-ж.

№ 00466
10.10.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 1266
12.07.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

Базаркулова
Токтокан Кадыровна

Койчуманова
Марапат
Малабековна

2

3

Кырбашева Кыйбат
Бегматовна

Акматова Махабат
Жалиевна

1

4

Адвокаттын Ф.А.А.

№

81
23

26

Конституциялык укук; административдик укук;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; нотариалдык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; баалуу кагаздар; коммерциялык укук; жеке
ишкердүүлүк; чарбадагы ишкердүүлүк; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариалдык укук;
экологиялык укук

21

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу;

Адистиги

11

9

12

11 ай

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03734) 21363,
үй. 41493,
моб. (0502) 821301

иш. (03734) 21263,
үй. 21648

иш. (03734) 21253,
үй. 21426

иш. (03734) 21263,
моб. (0502) 815822

Байланыш
телефондору

№ 00286

№ 00319,
12.08.2002-ж.

№ 00274
10.08.2000-ж.

№ 1258
12.07.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Ноокен районунун ЮКсы
Ноокен району, Масы айылы, Ленин көч., 19, тел.: (03734) 21263

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

Аскар кызы Жанара

Баймуратов
Махаматсапар

Калмамат уулу
Алтынбек

4

5

6

Абылакимов
Абдимиталип
Абдибалиевич

2

Артыков Баатырбек
Анарбаевич

Курбанова Айчурок

1

3

Адвокаттын Ф.А.А.

№

82

Каржы укугу; эларалык укук; унаа укугу; биржалык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу; жазык аткаруу өндүрүшү; баалуу
кагаздар; чарбадагы ишкердүүлүк; курулуш укугу;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу

11

33

3

17

18

Административдик укук жана процесс; аскердик укук;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
банктык укук; баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык
жактар; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариалдык укук; медицина жана укук; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; баалуу
кагаздар; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
медицина жана укук; экологиялык укук

28

Конституциялык укук; административдик укук; аскердик
укук; бажы укугу; салык укугу; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү, унаа
укугу, жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу;
үйбүлө укугу; экологиялык укук

Адистиги

3

6

3

8

5 ай

28

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

үй. 52741,
моб. (0502) 205975

иш. (03748) 54122

моб. (0502) 723379

үй.(03748) 50760,
моб. (0502) 447199

иш. (03748) 55829,
үй. 43073,
моб. (0502) 857424

Байланыш
телефондору

№ 00905

№ 00677
13.12.2001-ж.

№ 00375
21.09.2000-ж

№ 1506
15.08.2005-ж.

№ 00309
21.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Сузак районунун ЮКсы
Сузак району, Сузак айылы, Набережная көч., соттун имараты, тел.: (03738) 56678

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

Нурумбеков
Батырбек
Жанышович

9

10 Шайимкулова
Букатча
Сатвалдиевна

Назарбаев Болотбек
Озубекович

8

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; коммерциялык
эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза укугу; жазык
аткаруу өндүрүшү; соода укугу; баалуу кагаздар; айыл
чарбасындагы ишкердүүлүк; курулуш укугу; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариалдык укук;
экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
баалуу кагаздар; жазык аткаруу өндүрүшү; коммерциялык
юридикалык жактар; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу

Кочкоров Мамбеткул Валюталык жөнгө салуу; мамлекеттер аралык эсепСатыбалдиевич
кысаптар; темир жол унаасы

7

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

16

3

3

3

10

1

2

3

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

үй. (03748) 42295,
моб. (0502) 650957

иш. (03748) 50203,
моб. (0502) 398112

иш. (03748) 54122,
моб. (0502) 268433

үй. (03748) 42325,
моб. (0502) 448866

Байланыш
телефондору

№ 000298
10.08.2000-ж.

№ 1430
27.05.2005-ж.

№ 00997
12.05.2003-ж.

№ 00906

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Сузак районунун ЮКсы
Сузак району, Сузак айылы, Набережная көч., соттун имараты, тел.: (03738) 56678

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

83

84

23

20

6

17

иш. 56678,
моб. (0502) 456259

иш. (03738) 56678

Байланыш
телефондору

№ 00322
21.08.2000-ж.

№ 00277

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Алимжанов Абиджан Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; соода укугу; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; нотариалдык укук; медицина
жана укук; экологиялык укук

2

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук; жарандык
процесс; үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо

Тыналиева Турганбу
Калыбаевна

Адистиги

22

20

7ай

12

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03747) 21554,
үй. 22566,
моб. (0502) 729240

иш. (03747) 21696,
үй. 21629

Байланыш
телефондору

№ 1422
26.05.2005-ж.

№ 00465
10.10.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Токтогул районунун ЮКсы
Токогул району, Токтогул шаарча, Абды Сүйөркулов көч., 11 тел: (03747) 21554

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; экологиялык укук

1

Мамаев Айтмамат
Тиллебаевич

2

Конституциялык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек укугу; медицина
жана укук

Адвокаттын Ф.А.А.

Исмаилова Зоя
Токтомушевна

1

Адистиги

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Тогуз-Торо районунун ЮКсы
Тогуз-Торо району, Казарман айылы, н/ж, тел.: (03738) 56678

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

85

Адвокаттын Ф.А.А.

Толонов Улукбек
Борубаевич

1

Турсунбеков
Эркинкалый

5

№

Исабекова Капия

4

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; жазык аткаруу өндүрүшү;
эмгек укугу

Адистиги

11

46

30

2

4

18

иш. (03747) 21696,
үй. 21575

иш. (03747) 21696,
үй. 21575

иш. (03747) 21696

Байланыш
телефондору

8

1

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03722) 56477,
моб. (0502) 436939

Байланыш
телефондору

«Томас» Юридикалык Фирмасы
Жалал-Абат ш., Ленин көч, тел.(03722) 56477

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; салык укугу; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
социалдык камсыздоо

Конституциялык укук; кылмыш-жаза укугу; соода укугу;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; экологиялык укук

Асаналиев Тилекмат Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; социалдык камсыздоо

3

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

№ 1368

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 1035
18.06.2003-ж.

08.01.2002-ж.

№ 00273

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Токтогул районунун ЮКсы
Токогул району, Токтогул шаарча, Абды Сүйөркулов көч., 11 тел: (03747) 21554

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Абылкасымов
Абдуллабек
Маматович

Асыранов Сырдыбек Жарандык; аддминистративдик укук жана процесс;
Медетбекович
аскерге чакырылуучулардын укуктары жана милдеттери;
аскер кызматкерлеринин жеңилдиктери жана укуктары;
салык өндүрүшү; салык талаш тартыштары; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу;
социалдык камсыздоо; нотариалдык укук; экологиялык укук

№

1

86

2

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик соттор; жарандардын өзүн-өзү башкаруу
мекемелери; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; автоунаа /жүргүнчүлөрдү ташуу;
соода укугу; коммерциялык келишимдер; экономикалык
(бизнес) талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу;
үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; соттук
медицинау/соттук экспертиза; экологиялык укук

Адистиги

9

3

21

21

3

4

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

иш. 41960,
үй. 41946

Байланыш
телефондору

үй. (03722) 28535,
моб. (0502) 745826

иш. (03722) 30137,
үй. 51011

Жекече иштеген адвокаттар

Конституциялык укук; административдик укук; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык укук;
жарандык процесс; үйбүлө укугу

Суеркулова
Нурбарчын
Оторбековна

1

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Шамалдуусай районунун ЮКсы
Шамалдуусай, Ленин көч., тел.: 41160

№ 00798
07.08.2002-ж.

№ 00259
07.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

87

Джоробаев Ырсалы
Садырович

Джунусов Сагын
Токонович

5

6

Гаипов Нуридин
Алтыбаевич

4

Адам укуктары; аскердик соттор; бажы көзөмөлү; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу;
соттук медицинау/соттук экспертиза; жерге болгон укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; коммерциялык
юридикалык жактар; юридикалык жакты түзбөстөн
кылынган ишкердик; айыл чарбасындагы жеке
ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; каржы укугу; салык
укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу; соода укугу;
коммерциялык келишимдер; биржалык укук; банктык укук;
камсыздандыруу иши; баалуу кагаздар; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; айыл
чарбасындагы ишкердүүлүк; инвестициялык укук; курулуш
укугу; телекоммуникациялык укук жана маалыматтык
технологиялар укугу; массалык маалымат каражаттары
(басма иши); экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариалдык укук; медицина жана укук;
экологиялык укук

Бекназаров Уметалы Адам укуктары; административдик укук жана процесс;
Умарович
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
район аралык сот; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; экологиялык укук

3

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

24

15

29

28

18

3

9

3

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

моб. (0502) 377813

үй. (03722) 52119,
моб. (0502) 375472

үй. (03722) 57121,
моб. (0502) 433202

Жекече иштеген адвокаттар

№ 00678

№ 00805
16.08.2002-ж.

№ 00871
20.11.2002-ж.

№ 00843

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

ооба

ооба

акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

88

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; сот
чечимдерин аткаруу; мунапыс; жарандык укук; жарандык
процесс; үйдү жана квартираны ээлөө; туракжай
фондуларын менчиктештирүү; үйбүлө укугу; эмгек укугу;
нотариалдык укук; медицина жана укук

Конституциялык укук, административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жарандык укук; жарандык процесс; курулуш укугу

Калмаматов
Акимджан

9

Сот адилеттигине жетишүү/акысыз юридикалык жардам;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;

11 Кулчупов Мойдун
Акулуевич

Жолчу кызы
Сапаргуль

8

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык укук;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; баалуу кагаздар; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; айыл
чарбасындагы ишкердүүлүк; курулуш укугу; экономикалык
(бизнес) талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; медициналык
практиканы лицензиялоо; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; мамлекеттик эмес
коммерциялык уюмдар (диний уюмдар, саясий партиялар
ж.б.); кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; баалуу кагаздарды чыгаруу жана сатуу;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; жарандык укук;
жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; жерге болгон укук

Жолдошев
Иматилла
Султанович

7

Адистиги

10 Касымбеков
Максатбек

Адвокаттын Ф.А.А.

№

30

8

25

3

9

3

1

3, 6

1

3

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

иш. (03736) 30807,
үй. 56074,
моб. (0502) 753202

иш. (03722) 50277,
үй. 50956,
моб. (0502) 853437

моб. (0502) 566115

үй. (03722) 21709,
моб. (0502) 749633

үй. (03722) 21403,
моб. (0502) 419222

Жекече иштеген адвокаттар

№ 00609
20.08.2001-ж.

№ 1267
12.07.2004-ж.

№ 00762
08.05.2002-ж.

№ 0897
12.05.2002-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
озбек

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; бюджеттик укук; салык укугу; керекжарак кооперативи; эларалык ачык укук; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; аба укугу; соода укугу; коммерциялык
келишимдер; баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык
жактар; юридикалык жакты түзбөстөн кылынган ишкердик;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; жерге болгон
укук; нефть жана газ секторлору

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; мамлекеттик эмес
коммерциялык уюмдар (диний уюмдар, саясий партиялар
ж.б.); кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; баалуу кагаздарды чыгаруу жана сатуу;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; жарандык укук;
жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; жерге болгон укук

14 Парпиева Галина
Шамшутдиновна

15 Смадиярова Айжан
Алимжановна

Конституциялык укук; жарандардын кайрылуулары/
даттануулар боюнча өндүрүш; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; экономикалык (бизнес) талаш
тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу

13 Наркулов Осмоналы
Маматович

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик соттор; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; мунапыс; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; район аралык сот; жарандык
укук; жарандык процесс; соттук медицина/соттук
экспертиза

Адвокаттын Ф.А.А.

12 Маатжакыпов
Жыргалбек
Кимсанович

№

89
12, 2

30

15

9

3 ай

20

4

1

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

үй. (03722) 32874,
моб. (0502) 206947

үй. (03722) 50418,
моб. (0502) 325491

иш. (03722) 36558,
моб. (0502) 297268

моб. (0502) 628339

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1480
12.07.2005-ж.

№ 00289
10.08.2000-ж.

№ 1213
09.04.2004-ж.

№ 1220
04.05.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

Шайлоо укугу; бажы мыйзамдуулуктарын бузуулар
жөнүндөгү иштер боюнча өндүрүш; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; эларалык ачык укук; инсандын кадыр
баркына, эркиндигине каршы кылмыштар; соода укугу;
коммерциялык келишимдер; банктык укук; коммерциялык
юридикалык жактарды түзүү жана мамлекеттик каттоо;
өкүлчүлүктөр; филиалдар; жеке ишкердүүлүк; айыл
чарбасындагы ишкердүүлүк; массалык маалымат
каражаттары (басма иши); автордук укук /эларалык
конвенциялар; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
никени токтотуу жана жарамсыздык кылуу (никени бузуу
жана мүлктү бөлүштүрүү); алименттер; жумушчу күчүн
экспорттоо жана импорттоо жана иштөөгө уруксаат алуу;
эмгек талаш тартыштары

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу

17 Турдубаев Эрнист
Бектурсунович

18 Усманов Эркин
Колбаевич

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; каржы укугу; салык
укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
келишимдер жана макулдашуулар; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; унаа
укугу; аба укугу; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
инвестициялык укук; телекоммуникациялык укук жана
маалыматтык технологиялар укугу; район аралык сот;
чарбалык талаш тартыштар боюнча өндүрүш; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариалдык укук;
соттук медицина/соттук экспертиза; экологиялык укук

Адвокаттын Ф.А.А.

16 Ташматов Расулбек
Артыкбаевич

№

90
5

3

14

жок

1

5

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

моб. (0502) 869767

үй. (03722) 50520,
моб. (0502) 359033

иш. (03722) 42243,
үй. 42650,
моб. (0502) 668148

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1435
27.03.2005-ж.

№ 1279
01.07.2004-ж.

№ 00373
21.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
англис, орус,
озбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

ооба

акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЖАЛАЛ-АБАТ ОБЛУСУ

91

Касымбеков
Алмазбек
Майрамбекович

Сыдыкова Канзад
Бейшеновна

1

2

Эсенбаев Канатбек
Кумарбекович

2

Адвокаттын Ф.А.А.

Куренкеев
Бейшенбек
Жумагазиевич

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Адистиги

Административдик укук жана процесс; аскер укугу;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
жарандык укук; жарандык процесс; турак жай укугу; үйбүлө
укугу; материалдык жоопкерчилик; социалдык камсыздоо;

жалпы

6

3

5

2

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча
Байланыш
телефондору

№ 00457
29.09.2000-ж.

№ 1033
18.06.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

7

2

6

1

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03534) 22219,
моб. (0502) 702810

иш. (03534) 22219
үй. 21077

Байланыш
телефондору

№1058
23.07.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Ат-Башы районунун ЮКсы
Ат-Башы району, Ат-Башы айылы, райондук соттун имараты, тел.: (03534) 22219

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
нотариат

Административдик укук бузуу иштери боюнча өндүрүш;
аскердик укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу

Адистиги

Стажы

Ак-Талаа Районунун ЮКсы
Акталаа району, Баетов айылы, райондук соттун имараты

НАРЫН ОБЛУСУ

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

НАРЫН ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Абышов Жолдошбек
Каттобекович

Адвокаттын Ф.А.А.

Тагайбаева Турган
Жолочиевна

Жумабеков
Кадырбек Дукуевич

№

1

№

1

2

7

Байланыш
телефондору

92

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бюджеттик укук; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; айыпталгандардын укугу; мунапыс;
жарандык укук; үйбүлө укугу

Адам укугу; административдик укук жана процесс; каржы
укугу; салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; сот
чечимдерин аткаруу;

Адистиги

16

7

13

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

үй. (03535) 21136

үй. (03535) 21269

Байланыш
телефондору

Кочкор районунун ЮКсы
Кочкор району, Кочкор айылы, Орозбаков көч., 133

Административдик укук жана процесс; аскердик укук;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Жумгал районунун ЮКсы
Жумгал району, Чаек айылы, райондук соттун имараты

№ 0130

№ 00132

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

НАРЫН ОБЛУСУ

93

Адвокаттын Ф.А.А.

Абдыбеков
Алдаярбек

1

Иманканова
Гульбара Далбаевна

3

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

13

8

моб. (0502) 659886

Байланыш
телефондору

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; альтернативдик кызмат өтөө; бажы чек арасы
аркылуу өтүү; бюджеттик укук; салык талаш тартыштары;
коомдук фонддор; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; долбоорлук
каржылоо; мамлекеттик баалуу кагаздар; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; айыл чарба
сындагы ишкедүүлүк; биргелешкен ишканалар; жалдануу
келишимдери; телефондук байланыш; радио жана
телекөрүү; мейманканалык иш; жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; нотариат

Адистиги

23

11

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03522) 21406,
үй. 22684,
моб. (0502) 111609

Байланыш
телефондору

Нарын облусунун адвокаттарынын Коллегиясы
Нарын ш., Ленин көч., 78, тел.: (03522) 21406

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; салык талаш тартыштары;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; соода укугу; жеке
ишкердүүлүк; курулуш укугу; массалык маалымат
каражаттары; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; пенсиялар;
мамлекеттик нотариат; медицина жана укук; экологиялык
укук

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Кочкор районунун ЮКсы
Кочкор району, Кочкор айылы, Орозбаков көч., 133

№ 00128
12.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00330
22.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

башкарма,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

НАРЫН ОБЛУСУ

Сабитов Сагындык

5

Мукашов Казыбек
Абдыкадырович

3

Мусаев Нурлан

Мадинов Орөзбек
Капарбекович

2

4

Адвокаттын Ф.А.А.

№

94

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук

Административдик укук жана процесс; альтернативдик
кызмат өтөө; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
унаа укугу; жалдануу келишими; кыймылдуу жана
кыймылсыз мүлк; коммуналдык тейлөө жана төлөмдөр;
үйбүлө укугу; эмгекти коргоо; токойго болгон укук

Административдик укук бузуу иштери боюнча өндүрүш;
бажы укугу; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
сот чечимдерин аткаруу; унаа укугу; соода укугу;
жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
интеллектуалдык менчик; экономикалык (бизнес) талаш
тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; нотариалдык укук; медицина
жана укук; экологиялык укук

Административдик укук жана процесс

Адистиги

46

9

6

3

6

11

6

8

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03522) 21406,
үй. 21504

иш. (03522) 61372

иш. (03522) 21406,
моб. (0502) 809068

иш. (03522) 21406

Байланыш
телефондору

Нарын облусунун адвокаттарынын Коллегиясы
Нарын ш., Ленин көч., 78, тел.: (03522) 21406

№ 007

№ 00451

№ 00496
28.11.2000-ж.

№ 00497
28.11.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
ыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

НАРЫН ОБЛУСУ

Алымкулова Клара
Абжалбекова

2

95

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жарандык укук; жарандык процесс;

2

Токсуманов Садык

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; үйбүлө укугу

Адистиги

13

11

8

6

27

31

2

3

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Байланыш
телефондору

Байланыш
телефондору

иш. (03522) 22184,
үй. 23809

иш. (3522) 22184

Жекече иштеген адвокаттар

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; мунапыс;
коммерциялык юридикалык жактар; район аралык сот;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; жерге
болгон укук

Конституциялык укук; коммерциялык иштерди
лицензиялоо; кудуретсиздик жана кредиторлордун
укуктары; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
коммерциялык юридикалык жактар; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай фондусун менчиктештирүү;
үйбүлө укугу; эмгек укугу; соттук медицина/соттук
экспертиза;

Адистиги

15 Баялиев Жумабек
Торсуканович

Адвокаттын Ф.А.А.

Исаев Мирлан
Асекович

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«Яппи» юридикалык фонду
Нарын ш., Ленин көч., 78, 3-кабат, тел.: (03522) 22184

№ 1336

№ 1041
16.07.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00334
28.08.2000-ж.

№ 00495
28.11.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

директор,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

НАРЫН ОБЛУСУ

96

Адвокаттын Ф.А.А.

Абдурахманова
Нафисахан
Рахимовна

№

1

Оморов Жунус

2
45

19

11

8

иш. 21615,
үй. 22321

иш. 21615,
үй. 22423

Байланыш
телефондору

№ 00290
31.07.2005-ж.

№ 00380
23.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; коммерциялык жана коммерциялык эмес
юридикалык жактар; эларалык ачык укук; кылмыш жаза
укугу жана процесси; жеке ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы;
инвестициялык укук; курулуш укугу; экономикалык талаш
тартыштар; жарандык укук жана процесс; туракжай укугу;
үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат;
медицина жана укук

Адистиги

20

19

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03231) 22809,
үй 23737

Байланыш
телефондору

№ 00193,
31.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Араван районунун ЮКсы
Араван району, Араван айылы, Чкалов көч., н\ж, тел.: (03231) 22809

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; кылмыш жаза укугу жана процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; жарандык укук жана
процесс; үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо; нотариат;
экологиялык укук жана жаратылыш ресурстары

Ибраимжанова
Конституциялык укук; административдик укук жана
Айнура Сапарбаевна процесс; бажы укугу; кылмыш жаза укугу жана процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; жарандык укук жана
процесс; үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо; экологиялык
укук жана жаратылыш ресурстары

1

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Алай районунун ЮКсы
Алай району, Гүлчө айылы, Ленин көч., 67, тел.: (03234) 21615

ОШ ОБЛУСУ

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Алибеков Асилбек

Карабаев Муминжан
Мухаммаджанович

Хамроев Кадир

№

2

3

4

97

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; кылмыш жаза укугу жана процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; коммерциялык
келишимдер; инвестицилык укук; камсыздандыруу;
курулуш укугу; туризм жана саякат; интеллектуалдык
менчик; экономикалык талаш тартыштар; жарандык укук
жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу;
социалдык камсыздоо; нотариат; медицина жана укук;
экологиялык укук жана жаратылыш ресурстары

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; коммерциялык жана коммерциялык эмес
юридикалык жактар; эларалык ачык укук; кылмыш-жаза
укугу жана процесси; жеке ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы;
инвестициялык укук; курулуш укугу; жарандык укук
жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу;
социалдык камсыздоо; соттук медицина; экологиялык укук
жана жаратылыш ресурсктары

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык жана коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; унаа укугу; коммерциялык келишимдер;
камсыздандыруу; дыйкан чарбасы; курулуш укугу; ММК
(басма иши); туризм жана саякат; интеллектуалдык менчик;
жарандык укук жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
социалдык камсыздоо; нотариат; медицина жана укук;
экологиялык укук жана жаратылыш ресурстары

Адистиги

36

5

29

23

2

5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03231) 36548

иш. (03231) 22809

иш. (03231) 22809

Байланыш
телефондору

№ 00515
31.07.2000-ж.

№ 00992
12.05.2003-ж.

31.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Араван районунун ЮКсы
Араван району, Араван айылы, Чкалов көч., н\ж, тел.: (03231) 22809

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Бердиев Акжол
Дастанбекович

Арзыматов Жениш
Нуретович

Кадирходжаева
Нигора
Обиджановна

Турдиева Дильбар
Джумаевна

№

1

2

3

4

98

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; мунапыс; жарандык
укук жана процесс; үйбүлө укугу

Шайлоо укугу; адам укугу; кылмыш-жаза укугу жана
процесси; айыпталгандардын укугу; жарандык укук жана
процесс; үйбүлө укугу; эмгек талаш тартыштары

Жарандык укук

жалпы

Адистиги

20

4

3

8

3

3

3

4

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 24427,
үй. 33633

иш. (03222) 24427,
24438,
моб. (0502) 333220

иш. (03222) 24427,
22438,
үй. 33633,
моб. (0502) 226222

иш. (03222) 24427,
22438,
үй. 27519,
моб. (0502) 562076

Байланыш
телефондору

№ 1-1003
14.05.2003-ж.

№ 00918
21.01.2003-ж.

№ 00987
12.05.2003-ж.

№ 00655
06.10.2001-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

«Демократия жана Адам укугу борбору» ӨЭУ
Ош ш., Курманжан Датка көч., 209, тел.: (03222) 24438, 24427, факс 24427

ооба

ооба

ооба

тилдери:
орус
nigora-adv@
yahoo.com
тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек
dturdieva@
rambler.ru

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

тилдери:
кыргыз, орус
jenish2000@
mail.kg

башкарма,
тилдери:
кыргыз, орус
akjol@mail.kg

Кошумча
маалыматтар

ОШ ОБЛУСУ

99

Полотов Калысбек

Кенжетаева Чолпон
Абыкаевна

Кыпчаков Мырзабек
Абдупаттаевич

Маматов Тайырбек
Эсенбаевич

6

1

2

3

Жунусова
Майрамкан

2

Адвокаттын Ф.А.А.

Турганбаев
Токтомамат

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

8

-

3

үй. (03239) 21676,
моб. (0502) 418453

үй. (03239) 22787

Байланыш
телефондору

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Адам укугу; кылмыш-жаза укугу жана процессии; мунапыс;
жеке ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы; эмгек укугу; жерге
болгон укук

Административдик укук жана процесс; кылмыш жаза укугу
жана процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук
жана процесс; туракжай укугу; эмгек укугу; пенсиялар;
соттук медицина

Кылмыш жаза укугу; мунапыс; үйбүлө укугу; эмгек талаш
тартыштары

Кылмыш жаза укугу жана процесси; үйбүлө укугу; эмгек
талаш тартыштары

Адистиги

8

11

8

29

6

11

8

8

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03232) 23794,
үй. 25209,
моб. (0502) 611702

иш. (03232) 23794,
моб. (0502) 650687

иш. (03232) 23794

иш. (03232) 23794

Байланыш
телефондору

№ 00405
21.09.2000-ж.

№ 00187
31.07.2000-ж.

№ 00477
31.10.2002-ж.

№ 00412
21.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Карасуу районунун ЮКсы
Кара Суу ш., Ленин көч., н/ж, райондук соттун имараты, тел.: (03232) 23794

Кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; жарандык процесс; үйбүлө укугу

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; коммерциялык келишимдер; журналисттердин
укугу; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек талаш тартыштары

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Каракулжа Районунун ЮКсы
Каракулжа району, Каракулжа айылы, Пазылов көч., 19, тел.: (03239) 22787

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ЮК башчысы

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Мырзабеков
Жусупбек

Полотова Жылдыз

Султанов Омурбек
Рысмаматович

5

7

8

100

Кылмыш жаза укугу жана процесси; жарандык укук жана
процесс; үйбүлө укугу; нотариат

Даттануулар боюнча өндүрүш; кылмыш жаза укугу
жана процесси; мунапыс; жеке өндүрүш; дыйкан
чарбасы; жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; жерге болгон укук;
электроэнергетика

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик соттор; салык укугу; кылмыш жаза укугу
жана процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; камсыздандыруу;
жеке ишкердүүлүк; телекоммуникациялык укук; ММК
(басма иши); жарандык укук жана процесс; туракжай укугу;
үйбүлө укугу; эмгек келишимдери жана талаш тартыштары;
социалдык камсыздоо; нотариат; жерге болгон укук

11 Эгембердиева Аида
Раимбековна

12 Эмилбаева
Мейликан Тукуевна

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш жаза укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариат; жерге болгон укук

Жарандык; административдик укук жана процесс,
аскердик укук; кылмыш жаза укугу жана процесси;
айыпталгандардын укугу; дыйкан чарбасы; үйбүлөлүк укук
мамилелери; майыптардын укуктары

Даттануулар боюнча өндүрүш; кылмыш жаза процесси;
мунапыс; үйбүлө укугу; эмгек талаш тартыштары

Кылмыш жаза укугу жана процесси; мунапыс; жарандык
укук жана процесс

Даттануулар боюнча өндүрүш; жазык аткаруу өндүрүшү;
жарандык процесс

Адистиги

10 Токтосунов Тилек
Калыкович

Токтоназарова
Ибадатгуль

Матисаков Эрмек

4

9

Адвокаттын Ф.А.А.

№

9

5

11

15

11

1

25

35

8

3

6

15

3

1

6

14

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03232) 23794

иш. (03232) 23794,
үй. 21228

иш. (03232) 23794,
үй. 24106

иш. (03232) 23794,
моб. (0502) 207563

иш. (03232) 23794,
моб. (0502) 279285

иш. (03232) 23794,
үй. 35727

иш. (03232) 23794

иш. (03232) 23794,
моб. (0502) 665844

Байланыш
телефондору

№ 397
1997-ж.

№ 00854
10.10.2002-ж.

№ 00398
21.09.2000-ж.

№ 00183
31.07.2000-ж.

№ 1001
12.05.2003-ж.

№ 1276
12.07.2004-ж.

№ 06188
31.07.2001-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Карасуу районунун ЮКсы
Кара Суу ш., Ленин көч., н/ж, райондук соттун имараты, тел.: (03232) 23794

тилдери:
кыргыз

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек, тажик

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

ооба

жок

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Абдурахманов
Мурзалы

№

1

Карабаев Рахман

2

Шакиров Сахабидин

Камчиева Дилбар
Тешебаевна

1

3

Адвокаттын Ф.А.А.

№

101
7

22

10

4

8

иш. (03230) 21945

иш. (03230) 21945,
үй. 32288,
моб. (0502) 629827

иш. (03230) 21945,
үй 21899,
моб. (0502) 603770

Байланыш
телефондору

Конституциялык укук; кылмыш-жаза укугу; жарандык укук

Адистиги

31

22

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 29862,
үй. 23891

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №1 ЮК
ОШ ш., Заднепровск көч., 29, тел.: (03222) 29862, 22926

Шайлоо укугу; административдик укук жана процесс;
аскердик укук; салык укугу; кылмыш жаза укугу жана
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык төлөмдөр; жерге болгон укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; салык укугу; кылмыш жаза укугу
жана процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык
укук жана процесс; үйбүлө укугу; эмгек келишимдери;
майыптардын укуктары; пенсиялар; нотариат; жерге болгон
укук; электроэнергетика

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; салык укугу; кылмыш жаза укугу
жана процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; кредиттик
операциялар; дыйкан чарбасы; жарандык укук жана
процесс; үйбүлө укугу; эмгек келишимдери; социалдык
камсыздоо; нотариат; жерге болгон укук; электроэнергетика

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00619
10.08.2001-ж.

№ 000379
21.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Ноокат районунун ЮКсы
Ноокат району, Эски Ноокат айылы, Ленин көч., 1, тел.: (3230) 21945

башкарма,
тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Алимбаев
Абдыкайым

Алыкулов
Маматмуса

Алымова Назгуль
Маматарыповна

Аманбаева Сонункан Конституциялык укук; административдик укук жана
Дюшембиевна
процесс; салык укугу; кылмыш-жаза укугу; экономикалык
талаш тартыштар; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариат

3

4

5

102

6

Салык укугу; кылмыш-жаза укугу жана процесси;
айыпталгандардын укугу; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; курулуш укугу; жарандык
процесс; үйбүлө укугу; эмгек талаш тартыштары; нотариат;
жерге болгон укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу жана процесси; аба
укугу; коммерциялык келишимдер; баалуу кагаздар;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
дыйкан чарбасы; инвестициялык укук; экономикалык талаш
тартыштар; жарандык укук жана процесс; социалдык
төлөмдөр; тоого болгон укук; көмүр сектору

Аскер кызматкерлеринин жеңилдиктери; акыйкатчы;
кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; коммерциялык юридикалык жактар; жеке
ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы; инвестициялык укук;
ММК(басма иши); жарандык укук жана процесс; турак жай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариат; медицина жана укук; экологиялык укук

Бажы укугу; кылмыш-жаза укугу жана процесси;
айыпталгандардын укугу; дыйкан чарбасы; үйбүлө укугу;
жерге болгон укук

Абдурахманова
Зухра Мурзалиевна

2

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

10

4

21

32

30

1

1

5

3

5

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 57644,
үй. 62395,
моб. (0502) 298206

иш. (03222) 22926,
үй. 56435,
моб. (0502) 682850

иш. (03222) 22926
үй. 56352
моб. (0502) 315864

иш. (03222) 22926
үй. 73811

иш. (03222) 22926,
моб. (0502) 212543

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №1 ЮК
ОШ ш., Заднепровск көч., 29, тел.: (03222) 29862, 22926

№ 1358
24.12.2004-ж.

№ 1357
24.13.2004-ж.

№ 00420

№ 00720
06.03.2002-ж.

№ 00147
31.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус
abduzuhra@list.ru

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

103

Амиров Яппар
Гарифович

Асанов Таир
Маткаримович

Аскар кызы Жазгуль

7

8

9

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жарандык укук; үйбүлө
укугу

Жарандык; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү

Кылмыш-жаза укугу жана процесси

Административдик укук жана процесс; аскердик укук;
бажы укугу; каржы укугу; салык укугу; кылмыш-жаза
укугу жана поцесси; жазык аткаруу өндүрүшү; унаа
укугу; коммерциялык келишимдер; банктык укук;
камсыздандыруу; дыйкан чарбасы; ММК (басма иши);
курулуш укугу; интеллектуалдык менчик; жарандык укук
жана процесс; турак жай укугу; үйбүлө укугу; эмгек талаш
тартыштары; социалдык камсыздоо; нотариат; медицина
жана укук; экологиялык укук

Адистиги

12 Давлетов Сейитбек

Салык укугу; кылмыш-жаза укугу жана процесси;
айыпталгандардын укугу; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы;
инвестициялык укук; жарандык процесс; эмгек укугу;
медицина жана укук; жерге болгон укук; электроэнергетика

11 Бекболотов Адылбек Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; юридикалык жактар; жарандык укук жана
процесс; турак жай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу;
социалдык камсыздоо; нотариат; экологиялык укук

10 Баатырова Чинара
Мурзаевна

Адвокаттын Ф.А.А.

№

2

5

-

2

19

55

2

3

2

1

11

5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 22926,
үй 52144
моб. (0502) 417193

иш. (03222) 22926
моб. (0502) 225264

№ 00988
2002-ж.

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

ооба

ооба

ооба

№ 1136
12.12.2003-ж.

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек
иш. (03222) 22926,
үй 70127,
моб. (0502) 666504

жок

тилдери:
кыргыз, орус

№ 1130
12.12.2003-ж.

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

иш. (03222) 22926,
моб.(0502) 418827

тилдери:
кыргыз, орус,
татар, башкир

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

№ 139
31.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

иш. (03222) 23366, үй
23989

иш. (03222) 22926,
үй. 33461

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №1 ЮК
ОШ ш., Заднепровск көч., 29, тел.: (03222) 29862, 22926

ОШ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Адистиги

Шайлоо укугу; адам укугу; аскердик укук; бажы укугу;
кылмыш жаза укугу жана процесси; жарандык укук; үйбүлө
укугу; майыптардын укугу; соттук медицина; жерге болгон
укук

Кылмыш жаза укугу жана процесси

Шайлоо укугу; аскер кызматкерлеринин жеңилдиктери;
кылмыш жаза укугу жана процесси; айыпталгандардын
укугу; жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу; кылмышжаза укугу жана поцесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
камсыздандыруу; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; инвестициялык укук; ММК (басма иши);
интеллектуалдык менчик; жарандык укук жана процесс;
турак жай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариат; медицина жана укук; экологиялык
укук

Кылмыш-жаза процесси; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; нотариат

14 Досназаров Эмил
Нооманович

15 Казыбаев Медет
Маматжумаевич

16 Катаганов Немат
Максутович

17 Магденко Наталья
Михайловна

18 Максутов Гулчобек

13 Джороев Кубанычбек Салык укугу; кылмыш-жаза укугу жана процесси;
камсыздандыруу; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы; туризм жана саякат;
жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу; социалдык
камсыздоо; соттук медицина; жерге болгон укук;
электроэнергетика

№

104
20

32

12

2

2

34

12

7

12

2

2

1

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 22926,
үй. 66075,
моб. (0502) 117135

иш. (03222) 22926,
үй 73717
моб. (0502) 667391

иш. (03222) 22926
үй. 27133
моб. (0502) 389201

иш. (03222) 22926,
үй. 20432,
моб. (0502) 818298

иш. (03222) 22926

иш. (03222) 22926,
үй. 27842
моб. (0517) 719692

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №1 ЮК
ОШ ш., Заднепровск көч., 29, тел.: (03222) 29862, 22926

№ 0150
2000-ж.

№ 00151
21.07.2000-ж.

№ 00142
31.07.2000-ж.

№ 1264
12.06.2003-ж.

№ 1428
27.05.2005-ж.

№ 1341
11.11.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

жок

жок

ооба

ооба

жок

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Конституциялык укук; коммерциялык эмес уюмдар; эл
аралык ачык укук; кылмыш жаза укугу жана процесси;
дыйкан чарбасы; журналисттердин укугу; жарандык укук;
үйбүлө укугу; эмгек талаш тартыштары; жерге болгон укук

21 Махмудов Садык
Абдуллаевич

105

Конституциялык укук; бажы укугу; салык укугу; кылмыш
жаза укугу жана процесси; айыпталгандардын укугу;
жеке ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы; жарандык укук жана
процесс; социалдык камсыздоо

Кылмыш жаза укугу жана процесси; салык талаш
тартыштары; даттануулар боюнча өндүрүш; жарандык укук;
үйбүлө укугу

23 Насирдинов
Аскарбек
Насирдинович

24 Пертулисова
Светлана
Николаевна

22 Наримбаев Изатулла Конституциялык укук; аскер кызматкерлеринин
Кочкорбаевич
жеңилдиктери; кылмыш жаза укугу жана процесси;
коммерциялык келишимдер; камсыздандыруу;
коммерциялык юридикалык жактар; жарандык укук жана
процесс; үйбүлө укугу; пенсиялар; нотариат

Адам укугу; кылмыш-жаза процесси; жарандык укук жана
процесс; үйбүлө укугу; эмгек укугу; соттук медицина

20 Матиева Айгуль
Каримовна

Адистиги

Кылмыш жаза укугу жана процесси; жарандык укук жана
процесс;

Адвокаттын Ф.А.А.

19 Мамарасулов Бакыт
Насырбекович

№

-

11

4

7

3

3

2

6

3

6

1

3

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

үй. тел (03222) 25570

иш. (03222) 22926,
үй. 52961,
моб. (0502) 359637

иш. (03222) 22926
үй. 25453
моб. (0502) 240125

иш. (03222) 22926,
моб. (0502) 264732

иш. (03222) 22926,
үй. 21770

иш. (0322) 22926

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №1 ЮК
ОШ ш., Заднепровск көч., 29, тел.: (03222) 29862, 22926

№ 00407
21.09.2000-ж.

№ 00904
19.12.2002-ж.

№ 00404
21.09.2000-ж.

№ 1366
2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

электрондук
дареги:
sadykjan@mail.ru

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

ооба

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Кылмыш жаза укугу жана процесси; коммерциялык
келишимдер; кредиттик операциялар; жеке ишкердүүлүк;
жарандык укук жана процесс; турак жай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; нотариат; соттук медицина; жерге болгон укук

Конституциялык укук; кылмыш жаза укугу жана процесси;
жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу

Аскер кызматкерлеринин жеңилдиктери; кылмыш жаза
укугу жана процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу;
аба укугу; коммерциялык келишимдер; банктык укук;
дыйкан чарбасы; интеллектуалдык менчик; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; ММК (басма
иши); жарандык укук жана процесс; эмгек укугу; нотариат;
экологиялык укук

Конституциялык укук; кылмыш жаза укугу жана процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык процесс; үйбүлө укугу

Шайлоо укугу; ададм укугу; үйбүлө укугу

26 Садиров Равшан
Сабиржанович

27 Салиева Эрке
Таштанбековна

28 Сатимкулов
Кудайберди

29 Таипова Максуда
Чолпонбаевна

30 Турдуматова Динара

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; коммерциялык жана
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу жана процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; аба
укугу; коммерциялык келишимдер; банктык укук; дыйкан
чарбасы; инвестициялык укук; курулуш укугу; ММК(басма
иши); интеллектуалдык менчик; экономикалык талаш
тартыштар; жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; медицина
жана укук; экологиялык укук жана жаратылыш ресурстары

Адвокаттын Ф.А.А.

25 Сабирова Саида
Ибрахимовна

№

106
2

32

26

5

4

1

2

6

2

2

3

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 22926,
моб. (0502) 240149

иш. (03222) 22926

иш. (03222) 22926,
үй. 57219,
моб. (0502) 273901

иш. (03222) 24427,
үй. 72268,
моб. (0502) 690030

иш. (03222) 22926,
үй. 30807,
моб. (0502) 359926

иш. (03222) 22926,
үй. (03222) 62398,
моб. (0502) 207080

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №1 ЮК
ОШ ш., Заднепровск көч., 29, тел.: (03222) 29862, 22926

№ 1369
24.12.2005-ж.

№ 1277
12.07.2004-ж.

№ 00356,
08.09.2000-ж.

№ 00883
05.12.2002-ж.

№ 0999
13.02.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

электрондук
дареги:
set_10@rambler.ru

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

107

Адвокаттын Ф.А.А.

Бабаев Жыргалбек
Олжобаевич

Алашева Таттуугуль
Акматбековна

№

1

2

4

32 Хамитджанов Маруф Шайлоо укугу; эларалык макулдашуулар; мунапыс; мүлктүк
Махмуджанович
камсыздандыруу; жеке ишкердүүлүк; фермерлик чарба;
патенттик укук; конодоминиум, нотариат; жерге болгон укук
2

6

иш. (03222) 22926,
үй. 54522,
моб. (0502) 728787

иш. (03222) 22926,
үй. 62391,
моб. (0502) 619105

Байланыш
телефондору

Паспорттук система; каттоого туруу; кылмыш жаза укугу
жана процесси; кредиттик операциялар; дыйкан чарбасы;
жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу; эмгек талаш
тартыштары

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; дыйкан чарбасы; жарандык укук жана процесс;
үйбүлөлүк укук мамилелери; эмгек талаш тартыштары;
жерге болгон укук

Адистиги

1.9

8

9 ай

8

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 39725,
үй. 65744,
моб. (0502) 272078.

иш. (03222) 39725,
үй. 21419,
моб. (0502) 440619

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №2 ЮКсы
Ош шаары, Ашимахунов көч., 7а, тел.: (03222) 36548

16

Адистиги

Административдик укук жана процесс; бажы укугу; каржы
укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
ачык укук; кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; коммерциялык келишимдер;
дыйкан чарбасы; жарандык укук жана процесс; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат,
экологиялык укук

Адвокаттын Ф.А.А.

31 Усманов Улугбек
Хабибуллаевич

№

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Ош шаарынын №1 ЮК
ОШ ш., Заднепровск көч., 29, тел.: (03222) 29862, 22926

№ 1356
24.12.2004-ж.

№ 00385
21.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 1127
12.12.2003-ж.

№ 402,
21.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ОШ ОБЛУСУ

108

Икрамова Мыскал
Жаныбековна

6

Джунусов Заурбек
Турдубаевич

4

Жунусалиев Ильяз

Ахмадкулов Дилшод
Абдулажанович

3

5

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Аскердик укук; кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; жарандык укук жана процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; нотариат

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; коммерциялык келишимдер; камсыздандыруу;
баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар;
дыйкан чарбасы; интеллектуалдык менчик; экономикалык
талаш тартыштар; жарандык укук жана процесс; туракжай
укугу; эмгек укугу; үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо;
нотариат; соттук медицина; жерге болгон укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык жана коммерциялык эмес укук;
кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
укугу; коммерциялык келишимдер; баалуу кагаздар;
телекоммуникациялык укук; ММК (басма иши);
интеллектуалдык менчик; жарандык укук жана процесс;
турак жай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариат; соттук медицина; жерге болгон укук;
электроэнергетика

Жарандык, визалар; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; кылмыш жаза укугу
жана процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; коммерциялык
келишимдер; патенттик укук; жарандык укук жана процесс;
турак жай укугу; үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо;
нотариат; соттук медицина; жерге болгон укук

Адистиги

8

3

11

2

2

4

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 39725,
36845,
үй. 21002,
моб. (0502) 375287

иш. (03222) 36548,
үй. 74532,
моб. (0502) 242325

иш. (03222) 39725,
моб.(0502) 224567

иш. (03222) 36548,
үй. 72159,
моб. (0502) 605517

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №2 ЮКсы
Ош шаары, Ашимахунов көч., 7а, тел.: (03222) 36548

№ 00879
05.12.2002-ж.

№ 1261
12.07.2004-ж.

№ 00876
05.12.2002-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Калматова Галина
Борисовна

8

109

10 Кадырходжаева
Абадат
Кургумбаевна

Кенжебаев Нурлан
Торобаевич

Иманова Гульмира
Давлетказиевна

7

9

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; айыл
чарбасындагы ишкердүүлүк; эларалык сот; жарандык укук;
эмгек укугу; нотариалдык укук; экологиялык укук;

Конституциялык укук; коммерциялык жана коммерциялык
эмес жактар; кылмыш жаза укугу жана процесси; жарандык
укук жана процесс; үйбүлө укугу; эмгек талаш тартыштары

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; коммерциялык жана
коммерциялык эмес жактар; кылмыш жаза укугу жана
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; дыйкан чарбасы;
интеллектуалдык менчик; экономикалык талаш тартыштар;
жарандык укук жана процесс; турак жай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; соттук
медицина; жерге болгон укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; коммерциялык келишимдер; камсыздандыруу;
баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар;
дыйкан чарбасы; экономикалык талаш тартыштар;
жарандык укук жана процесс; туракжай укугу; эмгек укугу;
үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; жерге
болгон укук

Адистиги

30

6

21

21

25

6

21

9

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 34856,
үй 75269,
моб. (0502) 638088

иш. (03222) 36548,
24427,
үй. 30752,
моб. (0502) 226450

иш. (03222) 36548,
үй. 53485,
моб. (0502) 397741

иш. (03222) 36548,
үй. 26994,
моб. (0502) 644123

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №2 ЮКсы
Ош шаары, Ашимахунов көч., 7а, тел.: (03222) 36548

№ 00302
2000-ж.

№ 00348
21.09.2000-ж.

№ 00301
10.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

ооба

жок

электрондук
дареги:
nurlan15@mail.ru
nurlan15@rambler.
ru
тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ОШ ОБЛУСУ

Бажы көзөмөлү; жергиликтүү салыктар; кылмыш жаза укугу
жана процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук
жана процесс; үйбүлө укугу; жерге болгон укук

Шайлоо укугу; кылмыш жаза укугу жана процесси;
жарандык укук жана процесс; турак жай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек талаш тартыштары

Кылмыш жаза укугу жана процесси; айыпталгандардын
укугу; жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу; эмгек
талаш тартыштары; жерге болгон укук

Кылмыш жаза укугу жана процесси; мунапыс, кылмышжазасынан куткаруу; жарандык укук жана процесс; үйбүлө
укугу; эмгек талаш тартыштары; нотариат

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; эларалык ачык укук; кылмыш жаза укугу жана
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; коммерциялык
уюмдар; жеке ишкердүүлүк; ММК (басма иши); туризм жана
саякат; дыйкан чарбасы; экономикалык талаш тартыштар;
жарандык укук жана процесс; туракжай укугу; үйбүлөлүк
укук мамилелери; эмгек талаш тартыштары; нотариат;
жерге болгон укук;

12 Маматалиева Айида
Калдаровна

13 Масабирова Тарифа
Жаанбаевна

14 Миралимов Улугбек
Мирзамович

15 Моисеенко
Екатерина
Леонидовна

16 Молдобаев
Амангелди
Мурзатович

Адистиги

Административдик укук жана процесс; аскердик укук;
бажы укугу; салык укугу; кылмыш жаза укугу жана
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; камсыздандыруу;
баалуу кагаздар; жарандык укук жана процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек талаш тартыштары; социалдык
камсыздоо; нотариат; соттук медицина; жерге болгон укук;
электроэнергетика

Адвокаттын Ф.А.А.

11 Маматалиев Улан
Жумабекович

№

110
58

6

8

5

3

7

14

5

8

1

2

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 39725,
үй. 34982,
моб. (0502) 499451

иш. (03222) 36548,
39725,
үй. 23068

иш. (03222) 36548,
үй. 26448,
моб. (0502) 623665

иш. (03222) 36548,
үй. 30978,
моб. (0502) 644393

иш. (03222) 36548, үй
(03222) 21222,
моб. (0502) 856463

иш. (03222) 36548

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №2 ЮКсы
Ош шаары, Ашимахунов көч., 7а, тел.: (03222) 36548

№ 00415
21.09.2000-ж.

№ 00416
21.09.2000-ж.

№ 00387
21.09.2000-ж.

№ 1429
27.05.2005-ж.

№ 00993
12.05.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
орус

электрондук
дареги:
ulug17@rambler.ru
тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

жок

жок

жок

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Адистиги

28

2

Шайлоо укугу; административдик укук; бажы укугу; кылмыш
жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; үйбүлө
укугу; эмгек талаш тартыштары

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; каржы укугу; салык
укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
ачык укук; кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; коммерциялык келишимдер;
биржалык укук; банктык укук; камсыздандыруу;
инвестициялык укук; курулуш укугу; телекоммуникациялык
укук; ММК; жарандык укук; социалдык камсыздоо;
нотариат; медицина жана укук; токойго болгон укук

19 Оморова Токтокан
Макамбаевна

20 Пайзулаев Хасанбай Жарандык, визалар; аскердик укук; бажы укугу; кылмыш
Сарыбаевич
жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; унаа
укугу; коммерциялык келишимдер; баалуу кагаздар; жеке
ишкердүүлүк; телекоммуникациялык укук; интеллектуалдык
менчик; жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; соттук медицина;
жерге болгон укук

5

18 Нуруева Жамиля
Тыныбековна

17 Молдобаева Гульнур Коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
Алиевна
макулдашуулар; адам укугу;

№

111
2

28

5

1, 5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 36548,
үй. 23131,
моб. (0502) 242106

иш. (03222) 36548,
моб. (0502) 216019

иш. (03222) 36548,
моб. (0502) 364988

үй. (03222) 75278,
моб. (0502) 720752

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №2 ЮКсы
Ош шаары, Ашимахунов көч., 7а, тел.: (03222) 36548

№ 00998
12.05.2003-ж.

№ 062
2000-ж.

№ 00388
21.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

электрондук
дареги:
gulnura-m@mail.ru
тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

жок

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; коммерциялык келишимдер; камсыздандыруу;
баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар;
дыйкан чарбасы; экономикалык талаш тартыштар;
жарандык укук жана процесс; турак жай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; жерге болгон
укук

Кылмыш жаза укугу жана процесси; айыпталгандардын
укугу; жарандык укук; үйбүлө укугу; эмгек талаш
тартыштары

Конституциялык укук; аскердик укук; эларалык ачык
укук; кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; унаа укугу; коммерциялык келишимдер;
камсыздандыруу; баалуу кагаздар; коммерциялык
юридикалык жактар; дыйкан чарбасы; инвестициялык укук;
ишкердүүлүк; телекоммуникациялык укук; ММК басма
иши); интеллектуалдык менчик; экономикалык талаш
тартыштар; жарандык укук жана процесс; таламдардын
укугу; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариат; соттук медицина; жерге болгон укук;
электроэнергетика

22 Савранбаев
Анарбай Маматович

23 Саттаров Сагынбек
Жолонович

24 Султанов Замирбек
Шакирович

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык жана коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; унаа укугу; коммерциялык келишимдер;
биржалык укук; банктык укук; камсыздандыруу; баалуу
кагаздар; дыйкан чарбасы; курулуш укугу; жарандык укук
жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек талаш
тартыштары; нотариат; жерге болгон укук

Адвокаттын Ф.А.А.

21 Расаходжаев
Баходир
Сабиржанович

№

112
4

6

55

2

6

4

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 39725,
үй. 29622,
моб. (0502) 683880

иш. (03222) 36548,
моб. (0502) 280869

иш. (03222) 36548,
үй. 70638

иш. (03222) 36548,
үй. 30320,
моб. (0502) 315799

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №2 ЮКсы
Ош шаары, Ашимахунов көч., 7а, тел.: (03222) 36548

№ 1123
12.12.2003-ж.

№ 00421
21.09.2000-ж.

№ 00598
04.07.2001-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

жок

ооба

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ОШ ОБЛУСУ

113

28 Хаббиббулина
Фатима
Зайнуллаевна

Шайлоо укугу; даттануулар боюнча өндүрүш; аскерге
чакырылуучулардын укуктары жана милдеттери; кылмыш
жаза укугу жана процесси; жарандык укук жана процесс;
турак жай фонду; үйбүлө укугу; эмгек укугу

27 Турдубаева
Шайлоо укугу; аскерге чакырылуучулардын укуктары жана
Зуурахан Жунусовна милдеттери; кылмыш жаза укугу жана процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; жарандык укук жана процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; жерге болгон укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; каржы укугу; салык
укугу; коммерциялык жана коммерциялык эмес жактар;
эларалык ачык укук; кылмыш жаза укугу жана процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; коммерциялык келишимдер;
банктык укук; камсыздандыруу; баалуу кагаздар;
ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы; курулуш укугу; ММК;
интеллектуалдык менчик; жарандык укук жана процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариат; медицина жана укук; экологиялык
укук жана жаратылыш ресурстары

26 Темирбаева
Минавар
Токтосуновна

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салык укугу; кылмыш жаза
укугу жана процесси; банктык укук; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; фермерлик
чарба; инвестициялык укук; телекоммуникациялык
укук; экономикалык талаш тартыштар; жарандык укук
жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу;
социалдык камсыздоо; нотариат; соттук медицина; жерге
болгон укук; токойго болгон укук

Адвокаттын Ф.А.А.

25 Темирбаева
Айнагуль Юсуповна

№

8

30

20

6

8

28

12

6

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 39725,
үй. 22985,
моб. (0502) 304890

иш. (03222) 39725,
моб. (0502) 223895

иш. (03222) 36548, үй
59195

иш. (03222) 36548,
үй 23808,
моб. (0502) 328332

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №2 ЮКсы
Ош шаары, Ашимахунов көч., 7а, тел.: (03222) 36548

№ 00414
21.09.2000-ж.

№ 00158

№ 00383
21.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

жок

жок

жок

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

114

Адвокаттын Ф.А.А.

Кайназаров Анарбек
Калбекович

Дамилова Зулпия
Ашырбаевна

№

1

2

29 Эргашев Рахим
Салижанович

№

Адистиги

Адам укугу; аскердик соттор; бюджеттик укук; кылмыш
жаза укугу жана процесси; айыпталгандардын укугу;
камсыздандыруу; жеке ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы;
патенттик укук; жарандык укук жана процесс; үйбүлөлүк
укук мамилелери; социалдык камсыздоо; соттук медицина;

жалпы

23

2

иш. (03222) 36548

Байланыш
телефондору

5

14

4

10

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 75216,
моб. (0502) 226017

иш. (03222) 75216,
үй. 56435

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №3 ЮКсы
Ош ш., Курманжан Датка көч.129, тел.: (03222) 75216

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; каржы укугу; кылмыш жаза укугу жана
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; баалуу
кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар; дыйкан
чарбасы; экономикалык талаш тартыштар; жарандык укук
жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу;
социалдык камсыздоо; нотариат

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Ош шаарынын №2 ЮКсы
Ош шаары, Ашимахунов көч., 7а, тел.: (03222) 36548

№ 00834,
17.09.2002-ж.

№ 00418
21.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 01039
02.07.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
орус, өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Джаманчиев
Дженишбек

Кайназаров Анарбек
Калбекович

Тууганбаева Уулча
Мейманалиевна

Чокмоева Таиргуль
Кыпчаковна

№

3

4

5

6

115

Бийлик жана башкаруу мамлекеттик органдары; аскердик
соттор; бюджеттик укук; кирешеге салык

Жарандык; административдик процесс; альтернативдик
кызмат өтөө; бажы укугу; салык укугу; эларалык укук;
кылмыш жаза укугу жана процесси; айыпталгандардын
укугу; коммерциялык келишимдер; фермерлик чарба;
жарандык укук; үйбүлөлүк укук мамилелери; майыптардын
укуктары; нотариат; социалдык камсыздандыруу; соттук
медицина; жерге болгон укук; токойго болгон укук

Кылмыш-жаза укугу жана процесси

Шайлоо укугу; аскердик соттор; бюджеттик укук; кылмыш
жаза укугу жана проце сси; айыпталгандардын укугу;
соода –сатык иштерин лицензиялоо; камсыздандыруу;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
дыйкан чарбасы; экономикалык талаш тартыштар;
патенттик укук; жарандык укук жана процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариат; соттук медицина; жерге болгон укук; токойго
болгон укук; электроэнергетика

Адистиги

2

10

32

32

1

10

11

5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 75216,
үй. 33525,
моб. (0502) 483782

иш. (03222) 75216,
үй. 76771,
моб. (0502) 218243

иш. (03222) 75216,
үй. (03222) 24732,
моб. (0502) 719460

иш. (03222) 75216

Байланыш
телефондору

Ош шаарынын №3 ЮКсы
Ош ш., Курманжан Датка көч.129, тел.: (03222) 75216

№ 00141
31.07.2000-ж.

№ 00159
31.07.2000-ж.

№ 00500
04.12.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

116

Адвокаттын Ф.А.А.

Салиев Лутфулла
Джумашевич

№

1

Валиев Давлятхаджа Административдик укук жана процесс; кылмыш-жаза укугу;
Шерашевич
туракжай укугу; асырап алуу жана камкордук көрүү

3
4

4

19

2

1

16

иш. (03222) 26531

иш. (03222) 26531

иш. (03222) 26351

Байланыш
телефондору

Конституциялык укук; салык укугу; кылмыш жаза укугу
жана процесси; коммерциялык келишимдер; экономикалык
талаш тартыштар; жарандык укук жана процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; экологиялык укук жана
жаратылыш ресурстары

Адистиги

15

13

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03233) 21545,
үй. 21110,
моб. (0502) 322108

Байланыш
телефондору

Өзгөн районунун профессионал адвокаттары КБ
Өзгөн району, Манас көч., н/ж, тел.: (03233) 21545

Жарандык жана миграциялык укук; административдик
укук жана процесс; унааны эксплуатациялоого жана
кыймылдын коопсуздугуна каршы кылмыштар; үйбүлө
укугу; эмгек келишимдери; нотариат

Валиев Бостан
Шералиевич

2

жалпы

Валиев Рустам
Шералиевич

1

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Ош шаарынын № 4 ЮК
Ош ш., Курманжан Датка көч., 278, тел.: (03222) 26531

№ 201
31.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 1140
12.12.2003-ж.

№ 1427
27.05.2005-ж.

№ 185

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Маитов Салижан
Кадырович

Адвокаттын Ф.А.А.

Каипова Нурила
Кочкоровна

Капаров Маматжан

Омурзакова Аранат

Орунбаев Азимжан

Сарбашов Каныбек
Мурзакасымович

№

1

№

1

2

3

4

5

9

1

иш. (03222) 56329,
факс (03222) 56329,
моб. (0502) 538727

Байланыш
телефондору

117

Даттануулар боюнча өндүрүш; паспорттук система;
каттоого туруу; аскерге чакырылуучулардын укуктары жана
милдеттери; кылмыш жаза укугу жана процесси; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; соттук медицина; жерге болгон укук;
электроэнергетика

Даттануулар боюнча өндүрүш; кылмыш-жаза укугу; жерге
болгон укук

Даттануулар боюнча өндүрүш; салык өндүрүшү; кылмыш
жаза укугу жана процесси; мунапыс

Даттануулар боюнча өндүрүш; кылмыш жаза укугу
жана процесси; мунапыс; жарандык укук жана процесс;
үйбүлө укугу; медицина жана укук; жерге болгон укук;
электроэнергетика

Даттануулар боюнча өндүрүш; үйбүлө укугу; жерге болгон
укук

Адистиги

30

13, 8

8

30

11

2

13

8

5

8

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03222) 22805,
үй. 39252,
моб. (0502) 483080

иш. (03222) 22805,
үй. 71535

иш. (03222) 22805,
моб. (0502) 223197

иш. (03222) 22805,
үй. 53730

иш. (03222) 22805,
моб. (0502) 313939

Байланыш
телефондору

«ЮРИНФОРМ» Авдокаттык кеңсеси
Ош ш., Курманжан Датка көч., 180, тел/факс. (03222) 22805

Конституциялык укук; кылмыш жаза укугу жана процесси;
кылмыш-жаза аткаруу өндүрүшү; жеке ишкердүүлүк;
жарандык укук; үйбүлө укугу

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Эларалык юридикалык клиника
Ош ш., Г. Айтиев көч., 27, тел.: (03222) 56329

№ 1000

№ 00580
25.06.2001-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 1270
12.07.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Башкы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Мирзаев Авазбек
Тажибаевич

Адвокаттын Ф.А.А.

Абдыкадыров К. Ы.

Акбалаев Алишер
Абдувалиевич

№

6

№

1

118

2

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу; соода
укугу; коммерциялык келишимдер; камсыздандыруу иши;
баалуу кагаздар; айыл чарбасындагы жеке ишкердүүлүк;
лицензиялоо жана уруксаат алуу кагаздары; граждандык
курулуш /кадастр; телекоммуникациялык укук жана
маалыматтык технологиялар укугу; массалык маалымат
каражаттары (басма иши); жарандык укук; таламдардын
укугу; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариалдык укук;
медицина жана укук; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу

Адистиги

7

5

14

19

11

19

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Байланыш
телефондору

үй. (03231) 22605

иш. (03233) 26288,
үй. 65980

Байланыш
телефондору

иш. (03222) 22805
үй. 65000
моб. (0502) 865000

Жекече иштеген адвокаттар

Даттануулар боюнча өндүрүш; аскерге
чакырылуучулардын укуктары жана милдеттери; кылмыш
жаза укугу жана процесси; мунапыс; жарандык укук жана
процесс; үйбүлө укугу; медицина жана укук; жерге болгон
укук; электроэнергетика

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«ЮРИНФОРМ» Авдокаттык кеңсеси
Ош ш., Курманжан Датка көч., 180, тел/факс. (03222) 22805

№ 00194т
31.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00400,
21.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Батыров Суюнбай
Турдубаевич

Жороев Золотун

Иметов Аманали
Букарбаевич

5

6

Байженова Талина

3

4

Адвокаттын Ф.А.А.

№

119

Шайлоо укугу; бюджеттик укук; валюталык жөнгө салуу;
жергиликтүү салыктар жана жыйымдар; ден соолукка
каршы кылмыштар; экономикалык иш-аракеттер
чөйрөсүндөгү кылмыштар; алдын ала тергөө жана сотко
чейинки өндүрүш; биринчи инстанциядагы соттогу өндүрүш

Аддминистративдик укук жана процесс; каржы укугу;
жазык аткаруу өндүрүшү; банктык укук; жеке ишкердүүлүк;
жарандык укук; жарандык процесс

Өмүргө каршы кылмыштар; ден соолукка каршы
кылмыштар; инсандын кадыр баркына, эркиндигине каршы
кылмыштар; уурулук менен байланышпаган менчикке
каршы кылмыштар; баңги заттарын же психотроптуу
каражаттарды мыйзамсыз колдонуудан турган кылмыштар;
менчикке укук; чарбачылык жүргүзүү жана оперативдүү
башкаруу; кыймылсыз жана кыймылдуу мүлк

Шайлоо укугу; сот адилеттигине жетишүү/ акысыз
юридикалык жардам; элге билим берүү; кудуретсиздик
жана кредиторлордун укуктары; бажы көзөмөлү;
жергиликтүү салыктар жана жыйымдар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
инвестициялык укук; курулуш укугу; интеллектуалдык
менчик; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча
сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариалдык укук; соттук медицинау/соттук экспертиза;
экологиялык укук

Адистиги

5

34

37

36

1

1

3

20

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

иш. (03222) 36420,
үй. 73824,
моб. (0502) 278030

иш. (03222) 28928

үй. (03222) 63581

иш. (03222) 34434,
үй. 35443,
моб. (0502) 389131

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1362
24.12.2004-ж.

№ 1170
24.02.2004

№ 0072106.03.2002-ж.

№ 0059
08.05.2001-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз.орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Камчыбеков
Садырбек
Камчыбекович

Каримов Салижан
Эркинович

9

Калчабаев Жаныбек
Калчабаевич

7

8

Адвокаттын Ф.А.А.

№

120

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы мыйзамдуулуктарын
бузуулар тууралуу иштер боюнча өндүрүш; бюджеттик
укук; салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
эларалык келишимдер жана макулдашуулар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; автордук укук/эларалык
конвенциялар; патенттик укук/эларалык конвенциялар;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариалдык укук; соттук медицинау/соттук экспертиза;
жерге болгон укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; доо өндүрүшү; мамлекеттик жана башка
органдардын, ошондой эле кызмат адамдарынын
аракеттерине (чечимдерине) даттануулар жана арыздар
боюнча өндүрүш

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; каржы укугу; салык
укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
ачык укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу; соода
укугу; коммерчциялык келишимдер; банктык укук;
камсыздандыруу иши; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; фермердик чарба/ фермердин укугу;
курулуш укугу; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариалдык укук; медицина жана укук;
экологиялык укук

Адистиги

26

27

10

3

16

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

иш. (03222) 32728,
үй. 50140,
моб. (0502) 816024

үй. (03222) 27388

үй. (03222) 33839

Жекече иштеген адвокаттар

№ 00564
18.04.2001-ж.

№ 1008
23.05.2003-ж.

№ 00304
11.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскерге чакырылуучулардын укуктары жана
милдеттери; альтернативдик кызмат өтөө; бажы көзөмөлү;
бажылык оформить этүү; салык укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; эларалык ачык укук; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
унаа укугу; аба укугу; соода укугу; коммерциялык
келишимдер; биржалык укук; долбоордук каржылоо;
камсыздандыруу иши; баалуу кагаздар; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; айыл
чарбасындагы жеке ишкердүүлүк; биргелешкен ишканалар;
дочерние предприятия; сатуу жана тендерлер; жалдануу
келишими; долбоордук иштер; телекоммуникациялык
укук жана маалыматтык технологиялар укугу; массалык
маалымат каражаттары (басма иши); интеллектуалдык
менчик; талаш тартыштарды альтернативдүү жөнгө салуу
(арбитраж/бейтарап сот); жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу;
социалдык камсыздоо; нотариалдык укук; медицина жана
укук; экологиялык укук

11 Соорбеков Рысбек
Тарыкчиевич

Адистиги

Кылмыш-жаза укугу; сот адилеттигине жетишүү/ акысыз
юридикалык жардам; алдын ала тергөө жана сотко чейинки
өндүрүш; биринчи инстанциядагы соттогу өндүрүш; жашы
жете элек балдардын жасаган кылмыштары тууралуу
иштер боюнча өндүрүш

Адвокаттын Ф.А.А.

10 Раджапов Ислам
Шарипович

№

7

15

1

3

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

үй. (03222) 50365,
моб. (0502) 727764

иш. (03222) 36490

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1132
12.12.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

121

Адам укуктары; паспорттук система, каттоого туруу жана
регистрация; кылмыш-жаза укугу; алдын ала тергөө жана
сотко чейинки өндүрүш; биринчи инстанциядагы соттогу
өндүрүш; апелляциялык өндүрүш; жарандык процесс

Административдик укук бузуулар тууралуу иштер боюнча
өндүрүш; аскерге чакырылуучулардын укуктары жана
милдеттери; коомдук бирикмелер; юридикалык жактардын
(ассоциациялар жана кошундар) бирикмелери; өмүргө
каршы кылмыштар; ден соолукка каршы кылмыштар;
аскердик кызматты өтөө тартибине каршы кылмыштар;
алдын ала тергөө жана сотко чейинки өндүрүш; кылмыш
жолу менен жасалган мүлктүк зыяндын ордун толтуруу;
биринчи инстанциядагы соттогу өндүрүш; көзөмөл
өндүрүшү; сот чечимдерин аткаруу; айыпталгандардын
укугу; автоунаа/жүргүнчүлөрдү ташуу; юридикалык
келишимдер; юридикалык жактарды түзбөстөн кылынган
ишкердик

13 Хаимдулин Равиль

14 Шарипов Шаиржан
Шарипжанович

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскер кызматкерлеринин жеңилдиктери жана
укуктары; аскердик соттор; бажылык оформить этүү; бажы
төлөмдөрү; салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; банктык укук; камсыздандыруу
иши; баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; курулуш укугу; массалык маалымат
каражаттары (басма иши); интеллектуалдык менчик; талаш
тартыштарды альтернативдүү жөнгө салуу (арбитраж/
бейтарап сот); жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
экологиялык укук; энергетикалык жана жаратылыш
ресурстары

Адвокаттын Ф.А.А.

12 Умаров
Нурмухаммед

№

122
29

38

36

2

6

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

иш. (03222) 51497

иш. (03222) 39595,
үй. 62982

үй. (03222) 50330

Жекече иштеген адвокаттар
Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ОШ ОБЛУСУ

123

Адвокаттын Ф.А.А.

Чабышев Абдылда

1

Рысбеков Алтынбек
Алыбекович

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Башкаруунун жана бийликтин мамлекеттик органдары;
административдик укук жана процесс; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жарандык укук жана процесс;
үйбүлө укугу.

Адистиги

10

10

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Байланыш
телефондору

Байланыш
телефондору

иш. (03422) 52143

Бакайата райондук ЮКсы
Талас ш., Манас көч., 112

Шайлоо укугу; кылмыш-жаза укугу жана процесси;
биргелешкен ишкалар; сатуулар жана тендерлер;
жарандык укук жана процесс; туракжай укугу; эмгек талаш
тартыштары; жерге болгон укук

Адистиги

Стажы

«Адилет» жеке ЮКсы
Талас ш., Садовая көч., 117, тел.: (03422) 52143

ТАЛАС ОБЛУСУ

№ 00125

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 1160
21.01.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ТАЛАС ОБЛУСУ

124

Иманбеков Абасбек

Сатканкулов
Анарбек

2

Момбеков Темир
Канаевич

3

1

Айманбетов
Раушанбек

2

Адвокаттын Ф.А.А.

Козубеков Эркинбек

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Шайлоо укугу; кылмыш-жаза укугу жана процесси;
жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу; эмгек талаш
тартыштары; жерге болгон укук

Шайлоо укугу; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; дыйкан чарбасы; жарандык укук жана
процесс; үйбүлө укугу; эмгек укугу; жерге болгон укук

Адистиги

3

3

1

5

иш. (03422) 21678

иш. (03422) 21678

иш. (03422) 21678

Байланыш
телефондору

21

21

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

Манас районунун ЮКсы
Манас району, Покровка айылы

Адам укугу; кылмыш-жаза укугу жана процесси;
экономикалык талаш тартыштар; жарандык укук жана
процесс; эмгек укугу; жерге болгон укук

Адам укугу; административдик укук; салыктар; кылмышжаза укугу жана процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу; эмгек укугу;
социалдык төлөмдөр; жерге болгон укук

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; коммерциялык
келишимдер; дыйкан чарбасы; жарандык укук жана
процесс; эмгек укугу; жерге болгон укук

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Карабуура районунун ЮКсы
Карабуура району, Кызыл Адыр айылы, тел.: (03422) 21678

№ 00127

№ 000126

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00745
15.04.2002-ж.

№ 1229
25.05.2004-ж.

№ 00440
28.09.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ТАЛАС ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Карасартов
Турсунбек

Джумаев Казак
Тойгулович

Доолбеков Сейиткул

№

1

125

2

3

Административдик процесс; бажы укугу; салык укугу; жазык
аткаруу өндүрүшү; жарандык укук жана процесс; үйбүлө
укугу; турак жай укугу; социалдык камсыздоо; нотариат;
соттук медицина; жерге болгон укук; токойго болгон укук;
электроэнергетика

Шайлоо укугу; адам укугу; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу жана процесси; дыйкан
чарбасы; жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу; эмгек
талаш тартыштары

Шайлоо укугу; адам укугу; административдик процесс;
кылмыш-жаза укугу жана процесси; дыйкан чарбасы;
жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу

Адистиги

35

5

иш. (03422) 42924

Байланыш
телефондору

31

31

37

4

15

3

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03422) 53690

иш. (03422) 53690

иш. (03422) 53690

Байланыш
телефондору

Талас ш. ЮКсы
Талас ш., 59-квартал, 4-4, тел.: (03422) 53690

Карымбаев Жаныбек Шайлоо укугу; административдик укук; бажы укугу; салык
укугу; кылмыш-жаза укугу жана процесси; мунапыс;
коммерциялык юридикалык жактар; дыйкан чарбасы;
интеллектуалдык менчик; жарандык укук жана процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек келишимдери жана
талаш тартыштары

1

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«Талас» жеке адвокатурасы
Талас ш., Ж. Рыскулов көч., 12, тел.: (03422) 42994

№ 00604
13.07.2001-ж.

№ 0061,
21.01.2004-ж.

№ 00870
20.11.2002-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00744т
15.04.2002-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жетекчи,
тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ТАЛАС ОБЛУСУ

126

Эшенкулов Аман
Камчыбекович

7

Соорбекова
Күлүмбүбү
Тарыкчиевна

5

Суеркулов Марат
Кудайбергенович

Мударисов
Кубанычбек

4

6

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Шайлоо укугу; адам укугу; административдик процесс;
кылмыш-жаза укугу жана процесси; дыйкан чарбасы;
жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу; эмге талаш
тартыштары

Административдик процесс; экономикалык жана
чарбалык иштер чөйрөсүндөгү жашоого, мүлктөргө каршы
кылмыштар; кылмыш-жаза процесси; дыйкан чарбасы;
жарандык укук; үйбүлө укугу; эмгек талаш тартыштары

Конституциялык укук, административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; салык укугу;
каржы укугу; коммерциялык жана коммерциялык эмес
юридикалык жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; баалуу
кагаздар; ишкердүүлүк; нивестициялык укук; курулуш
укугу; телекоммуникациялык укук; массалык маалымат
каражаттары; искусство жана маданий байлык; туризм
жана саякат; интеллектуалдык менчик; экономикалык
талаш тартыштар; жарандык укук; жарандык процесс;
таламдардын укугу; туракжай укугу, үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; медициналык
практика; соттук медицина; экологиялык укук жана
жаратылыш ресурстары

Административдик укук жана процесс; кылмыш-жаза
укугу жана процесси; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек талаш тартыштары

Адистиги

25

45

25

34

19

10

8

5

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03422) 53690

иш. (03422) 53690,
үй. (03422) 42828

иш. (03422) 53690

иш. (03422) 52143

Байланыш
телефондору

Талас ш. ЮКсы
Талас ш., 59-квартал, 4-4, тел.: (03422) 53690

№ 00123
31.06.2000-ж.

№ 00118
31.07.2000-ж.

№ 1148
31.01.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
казак

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ТАЛАС ОБЛУСУ

Молдалиева
Зинаида Юсуповна

Чойбеков Аскарбек
Эргешович

2

3

Конституциялык укук; бажы укугу; кылмыш-жаза укугу;
жарандык укук; жарандык процесс

Шайлоо укугу; административдик укук; кылмыш-жаза укугу
жана процесси; жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу;
эмгек талаш тартыштары

Курманалиев Атаван Конституциялык укук; административдик укук жана
Джумашович
процесс; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза-процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү, курулуш укугу, жарандык укук
жана процесс; үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо

1

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

30

29

15

1

5

17 ай

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

үй. (03422) 31968

иш. (03422) 53487

үй. (03422) 42660

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1042
16.07.2003-ж.

№ 00361
08.09.2000-ж.

№ 1211
09.04.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ТАЛАС ОБЛУСУ

127

Адвокаттын Ф.А.А.

Отунчиев
Сатыбалды

Байбабаева Назира
Сапаровна

Курманакунова
Сагынбубу

Ташбалтаев
Кубанычбек
Кожоевич

Трубина Зинаида
Григорьевна

№

1

2

3

4

128

5

жалпы

Конституциялык укук; аскердик соттор; кылмыш-жаза
укугу жана процесси, жазык-аткаруу өндүрүшү; жарандык
процесс; үйбүлө укугу, эмгек талаш тартыштары; эмгекти
коргоо

Алдынала тергөө жана сотко чейинки өндүрүш; кылмышжаза процесси, жарандык процесс; никени токтотуу жана
жараксыз деп табуу; алименттер

жалпы

жалпы

Адистиги

43

12

9

36

38

3

15

1, 6

36

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (0312) 590181,
үй. 248637

иш. (0312) 590181,
үй. 460312,
моб. (0502) 503014

иш. (0312) 590181,
үй. 464434

иш. (0312) 590181,
үй. 694624

иш. (0312) 590181,
үй. 214425

Байланыш
телефондору

№ 00235
31.07.2000-ж.

№ 000751
15.04.2002-ж.

№ 1231
25.05.2004-ж.

№2908689

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Аламүдүн районунун Адвокатурасы
Аламүдүн району, Лебединовка айылы, Школьная көч., 7, тел.: (0312) 590181

ЧҮЙ ОБЛУСУ

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

адвокатура
башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Елебесов Капарбек
Сабирович

Конюкова Любовь
Саватиевна

Короленко Виталий
Евгеньевич

Курамаева Замира
Садырбековна

Литвиненко Галина
Емельяновна

№

1

2

3

4

129

5

Шайлоо укугу; адам укугу; жарандык; кудуретсиздик;
аскер соттору; мамлекеттик коммерциялык эмес
уюмдар; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; жеке ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы;
журналисттердин укугу; патенттик укук; экономикалык
талаш тартыштар; жарандык укук жана процесс;
туракжай фондусун менчиктештирүү; үйбүлө укугу;
эмгек келишимдери жана талаш тартыштар; эмгекке
жарамсыздарды социалдык камсыздоо; нотариат; сот
медицинасы

Паспорттук система; каттоого туруу; бажы чек аралары;
кылмыш-жаза укугу жана процесси; мунапыс; жарандык
укук жана процесс; туракжай фондусун менчиктештирүү;
үйбүлө укугу; эмгек келишимдери жана талаш тартыштары

Шайлоо укугу; административдик укук жана процесс;
аскерге чакырылуучулардын укуктары жана милдеттери,
альтернативдик кызмат өтөө; кылмыш-жаза укугу жана
процесси; мунапыс; жарандык укук жана процесс; туракжай
фондусун менчиктештирүү; үйбүлө укугу; эмгек укугу;
соттук медицина

Шайлоо укугу; жарандык; аскер соттору; кылмыш-жаза
укугу жана процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; жеке
ишкердүүлүк; патенттик укук; жарандык укук жана процесс;
туракжай фондусун менчиктештирүү; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; эмгекке жарамсыздыгы боюнча социалдык
камсыздоо; нотариат; сот медицинасы

Шайлоо укугу; аскердик соттор; кылмыш-жаза укугу жана
процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; дыйкан чарбасы;
жарандык укук жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу

Адистиги

24

11

2

18

28

22

11

1

15

9

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03133) 20821,
23044,
моб. (0502) 514334

иш. (03133) 21130,
үй. 61727,
моб. (0502) 403325

иш. (03133) 20821,
23044,
үй. 63626,
моб. (0502) 311683

иш. (03133) 20821,
23044,
үй. 27575

иш. (03133) 20821,
23044, 21130, 20824,
моб. (0502) 664275

Байланыш
телефондору

Жайыл районунун ЮКсы
Кара Балта ш., 8-март көч., 43, тел.: (03133) 21130

№ 00225
31.07.2000-ж.

№ 1345
11.11.2004-ж.

№ 00226
31.07.2000-ж.

№ 00223

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

130

Исраилов Эмиль
Асанович

Шабаева Назира
Жекшенкельдиевна

8

1

Нечепуренко
Геннадий Сергеевич

7

Адвокаттын Ф.А.А.

Намазбек кызы
Нургуль

6

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

36

2

3

26

1

иш. (03133) 20821,
23044,
үй. 63626,
моб. (0502) 409344

иш. (03133) 20824үй.
тел. 20313

иш. (03133) 21130,
моб. (0502) 698941

Байланыш
телефондору

№00227
31.07.2000-ж.

№ 1155
14.01.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; бажы укугу; салыктар; юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу жана процесси; мунапыс; ишкердүүлүк;
дыйкан чарбасы; экономикалык талаш тартыштар;
жарандык укук жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
социалдык камсыздоо; жерге болгон укук

Адистиги

23

8

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03135) 23366,
үй. 23989

Байланыш
телефондору

№ 00338,
28.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Кемин районунун ЮКсы
Кемин району, Кемин шаарча, Ленин көч., 3, тел.: (03135) 23366

Жарандык; аскердик соттор; кылмыш-жаза укугу жана
процесси, жазык-аткаруу өндүрүшү; ишкердүүлүк; дыйкан
чарбасы; журналисттердин укугу; патенттик укук; жарандык
укук жана процесс; туракжай фондусун менчиктештирүү;
үйбүлө укугу; эмгек укугу; эмгекке жарамсыздарды
социалдык камсыздоо; нотариат; соттук медицина; жерге
болгон укук

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык- аткаруу
өндүрүшү; коммерциялык юридикалык жактар; дыйкан
чарбасы; экономикалык талаш тартыштар; жарандык укук
жана процесс; үйбүлө укугу; эмгек укугу

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; мунапыс; жарандык
укук жана процесс; үйбүлө укугу

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Жайыл районунун ЮКсы
Кара Балта ш., 8-март көч., 43, тел.: (03133) 21130

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

131

Адвокаттын Ф.А.А.

Акматова Уулкан
Джапаровна,

Абдылдаев Совет

1

2

Алыбаев Бактыбек
Жекшенович

2

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

5

5

иш. (03135) 23366,
үй. 25515

Байланыш
телефондору

№ 00592,
04.07.2001-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Миграциялык укук; шайлоо укугу; административдик укук
жана процесс; аскерге чакырылуучулардын укуктары жана
милдеттери; кылмыш-жаза укугу жана процесси

Жарандык жана миграциялык укук, административдик
укук жана процесс; бажы укугу; кылмыш-жаза укугу
жана процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу;
коммерциялык келишимдер; ишкердүүлүк; дыйкан
чарбасы; жарандык укук жана процесс; туракжай укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; сот
медицинасы; пациенттердин укугу; экологиялык укук жана
жаратылыш ресурстары

Адистиги

40

20

2

18

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03131) 52003,
үй. 52888

иш. (03131) 52003,
моб. (0502) 806489

Байланыш
телефондору

№ 1094
03.10.2003-ж.

№ 00241
31.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Москва районунун ЮКсы
Москва району, Аксуу айылы, Зорге көч., 1а, тел.: (03131) 52003

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; салык талаш тартыштары;
кылмыш-жаза укугу жана процесси, коммерциялык жана
коммерциялык эмес уюмдар; жазык- аткаруу өндүрүшү;
соода жана коммерциялык келишимдер; камсыздандыруу;
дыйкан чарбасы; инвестициялык укук; курулуш, долбоордук
иштер; телекоммуникациялык укук; ММК; экономикалык
талаш тартыштар; жарандык укук жана процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариат; медицина жана укук; экологиялык укук;
энергетикалык ресурстар

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Кемин районунун ЮКсы
Кемин району, Кемин шаарча, Ленин көч., 3, тел.: (03135) 23366

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

Белекова Зулайка
Белековна

Мырсыраимов
Автандил
Болотбекович

Омуракунов Адил
Шапатбекович

Раимкулов Канат
Джолдошбекович

4

5

6

132

7

Адам укугу; административдик укук жана процесс; аскердик
укук; салык талаш тартыштары; кылмыш-жаза укугу жана
процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; ишкердүүлүк; дыйкан
чарбасы; интеллектуалдык менчик; экономикалык талаш
тартыштар; жарандык укук жана процесс; туракжай укугу;
үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; медицина
жана укук; экологиялык укук жана жаратылыш ресурстары

Адам укугу; акыйкатчы; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; салык талаш тартыштары;
кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; унаа укугу; экономикалык талаш тартыштар;
жарандык укук; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариат; сот медицинасы; пациенттердин укугу;
экологиялык укук жана жаратылыш ресурстары

Мамлекеттик башкаруу органдары; шайлоо укугу;
административдик укук жана процесс; аскердик укук;
кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; жарандык укук жана процесс; туракжай
фондусун менчиктештирүү; үйбүлө укугу; социалдык
камсыздоо; нотариат; сот медицинасы; жерге болгон укук

Адам укугу; акыйкатчы; административдик укук жана
процесс; аскердик укук, салык талаш тартыштары;
кылмыш-жаза укугу жана процесси, жазык-аткаруу
өндүрүшү; унаа укугу; жеке ишкердүүлүк; биргелешкен
ишканалар; интеллектуалдык менчик; экономикалык талаш
тартыштар; жарандык укук жана процесс; туракжай укугу;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат; медицина
жана укук; экологиялык укук жана жаратылыш ресурстары

Ахмедгалиева
Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу
Евдокия Михайловна өндүрүшү

3

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

1

1

25

35

20

1

1

3

20

9 ай

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03131) 52003

иш. (03131) 52003

иш. (03131) 52003

иш.(03131) 52003,
үй. 44605

иш. (03131) 52003,
үй. 57619

Байланыш
телефондору

№ 1245
10.06.2004-ж.

№ 00695
23.01.2002-ж.

№ 1350
17.11.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Москва районунун ЮКсы
Москва району, Аксуу айылы, Зорге көч., 1а, тел.: (03131) 52003

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

Сатыбалдиев
Эсенбек
Сатыбалдыевич

Эгембердиев Мухтар Кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
Аскарович
жарандык укук жана процесс, үйбүлө укугу

Элюбай уулу Талант

2

3

4

Жарандык; адам укугу; административдик укук жана
процесс, аскер кызматкерлеринин укуктары; салыктар;
кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; ишкердүүлүк; жарандык укук жана процесс;
туракжай фондусун менчиктештирүү; үйбүлө укугу; эмгек
талаш тартыштары; социалдык камсыздоо; нотариат; сот
медицинасы; токойго болгон укук

Кылмыш-жаза процесси; жарандык укук жана процесс;
үйбүлө укугу

Жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу; эмгек талаш
тартыштары

Кузиева Зульфия
Бекировна

1

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

3

8

36

12

1,4

8

8

2 ай

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03133) 20821,
23044,
үй. 45477,
моб. (0502) 449943,
(0502) 382848

иш. (03137) 41048,
үй. 41483,
моб. (0502) 561741

иш. (03137) 41018

иш. (03137) 41048,
үй. 41777,
моб. (0502) 121869

Байланыш
телефондору

№ 1297
17.08.2004-ж.

№ 00213
31.07.2000-ж.

№ 1496
04.08.2005-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Панфилов районунун ЮКсы
Панфилов району, Кайынды шаарчасы, Тынчтык көч., 13а, тел.: (03137) 41048

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

133

134

Нургалиев
Сундетгали
Базаргалиевич

4

Атабаев Алберди
Абдраимович

2

Давузова Зухра
Севазовна

Бакасов Жумакан

1

3

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Конституциялык укук; административдик укук бузуулар;
кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; унаа укугу; жеке ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы;
жарандык укук жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; нотариат

Адам укугу; мигранттар укугу; административдик укук
жана процесс; аскерге чакырылуучулардын укуктары жана
милдеттери; бажы чек арасы; кылмыш-жаза процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы;
жарандык укук; үйбүлө укугу; эмгек гарантиялары жана
талаш-тартыштар; нотариат

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; каржы укугу; салык
укугу; коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар;
кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; унаа укугу; коммерциялык келишимдер;
банктык укук; камсыздандыруу; баалуу кагаздар; жеке
өндүрүш; дыйкан чарбасы; инвестициялык укук; курулуш;
журналисттердин укугу; туристтик иш-аракеттер;
интеллектуалдык менчик; экономикалык талаш-тартыштар;
жарандык укук жана процесс; карама-каршы таламдардын
укугу; туракжай укугу; үйбүлөлүк укук; эмгек укугу;
социалдык камсыздоо; нотариат; медициналык практика;
пациенттердин укугу; экологиялык укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бюджеттик укук; салык укугу;
коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар;
кылмыш-жаза укугу жана процесси, жазык-аткаруу
өндүрүшү; жеке өндүрүш; дыйкан чарбасы; экономикалык
талаш-тартыштар; жарандык укук жана процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариат; сот медицинасы; экологиялык укук

Адистиги

30

23

39

8

10

9

13

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03134) 42298,
үй. 51455,
моб. (0502) 663842

иш. (03134) 42298,
үй. 43626,
моб. (0502) 767132

иш. (03134) 42298

иш. (03134) 42298,
үй. 43123

Байланыш
телефондору

№ 00217
31.07.2000-ж.

№ 00216
31.07.2000-ж

№ 00215
31.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
казак

тилдери:
кыргыз, орус,
дунган

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

Сокулук районунун ЮКсы
Сокулук району, Сокулук айылы, Школьная көч., 10, соттун имараты, тел.: (03134) 42298

ооба

ооба

ооба

жок

акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

135

Адвокаттын Ф.А.А.

Мамбетова
Миновархон
Баратовна

№

1

Токтосунов Керезбек Административдик укук жана процесс; кылмыш-жаза
Кошоевич
укугу жана процесси; искусство маселелери, маданият
байлыктары; жарандык укук; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; нотариат; экологиялык укук

6
31

25

8

5

иш. (03134) 42298,
үй. 41369,
моб. (0502) 730923

иш. (03134) 42298,
моб. (0502) 654987

Байланыш
телефондору

Конституциялык укук; аскердик укук; бажы укугу; кылмышжаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа
укугу; ишкердүүлүк; курулуш укугу; экономикалык талаш
тартыштар; жарандык укук жана процесс; таламдардын
укугу; турак жай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариат; медицина жана укук; экологиялык
укук жана жаратылыш ресурстары

Адистиги

24

24

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03138) 52849,
үй. 54479,
моб. (0502) 414991

Байланыш
телефондору

«Укук коргоо борбору» КБ
Чүй айылы, Шоссейная көч.10, тел.: (03138) 52849

Адам укугу; административдик укук жана процесс, аскердик
соттор; бажы иштери боюнча өндүрүш; салык талаштартыштары; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазыкаткаруу өндүрүшү; соода-сатык укугу; камсыздандыруу;
кредиттик операциялар; коммерциялык юридикалык
жактар; ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы; телекоммуникация;
экономикалык талаш-тартыштар; жарандык укук; туракжай
фонду; үйбүлө укугу; коллективдик макулдашуулар;
нотариат; сот медицинасы; жерге жана токойго болгон укук

Табылдыев
Медербек
Мураталиевич

5

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

№ 00211
31.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус,
өзбек

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
дунган, казак,
өзбек, түрк

Кошумча
маалыматтар

Сокулук районунун ЮКсы
Сокулук району, Сокулук айылы, Школьная көч., 10, соттун имараты, тел.: (03134) 42298

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

ооба

акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

Дууланова Динара
Батырбековна

Озубеков Амантай
Казакбаевич

Токтомушева
Майрамкуль
Шариповна

6

7

Абыкаев Алмасбек

3

5

Абасканов
Шаршенбек

2

Абышев Кабылбек
Алымбекович

Джумакова
Кульбюбю
Калыковна,

1

4

Адвокаттын Ф.А.А.

№

136

жалпы

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; эларалык укук; кылмыш-жаза
укугу жана процесси, жазык-аткаруу өндүрүшү; искусство;
жарандык укук жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу

Конституциялык укук; аскердик укук; бажы укугу; кылмышжаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
ишкердүүлүк; экономикалык талаш тартыштар; жарандык
укук жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; нотариат; медицина жана укук; жерге болгон укук

жалпы

жалпы

жалпы

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; кылмыш-жаза
укугу жана процесси, жазык-аткаруу өндүрүшү; дыйкан
чарбасы; экономикалык талаш тартыштар; жарандык укук
жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу;
нотариат; медицина жана укук; жерге болгон укук

Адистиги

10

18

15

21

29

22

19

5

6

3

2

9

13

17

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03138) 55445,
үй. 52081,
моб. (0502) 633100

иш. (03138) 55445,
үй. 54445

иш. (03138) 55445,
моб. (0502) 741833

иш. (03138) 55445,
үй. 51821

иш. (03138) 55445,
үй. 21614

иш. (03138) 55445,
моб. (0502) 252509

Байланыш
телефондору

№ 00344
28.08.2000-ж.

№ 00208

№ 00839
17.09.2002-ж.

№ 00212
31.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Чүй районунун жана Токмок шаарынын ЮКсы
Токмок ш., Радиозаводдун имараты, 1 кабат, тел.: (03138) 55445

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Султанов Сейтбай

Букаев Мырзагул
Шейшенович

Вудуньян Зухра
Арбудуевна

Орозалиев Эркин

№

1

2

3

4

137

Жарандык; унааны эксплуатациялоого жана кыймылдын
коопсуздугуна каршы кылмыштар; кылмыш-жаза процесси;
дыйкан чарбасы; бейтарап сот; материалдык жана
моралдык зыян; туракжай фондусун менчиктештируу;
никени жараксыз кылуу; мүктү бөлүштүрүү; АГСти каттоо

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык-аткаруу
өндүрүшү; жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу;
жерге болгон укук

Жарандык; унааны эксплуатациялоого жана кыймылдын
коопсуздугуна каршы кылмыштар; кылмыш-жаза процесси;
дыйкан чарбасы; бейтарап сот; материалдык жана
моралдык зыян; туракжай фондусун менчиктештируу;
никени жараксыз кылуу; мүлктү бөлүштүрүү; каттоо

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жарандык укук жана
процесс; үйбүлө укугу

Адистиги

30

13

20

41

14

1

3

2

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03132) 23103,
үй. 22620

иш. (03132) 23103,
үй. 30015

иш. (03232) 23103,
үй. 212015

иш. (03132)23103,
үй. 21684

Байланыш
телефондору

Ысыката районунун Адвокатурасы
Ысыката району, Кант ш., Ленин көч., 41, тел.: (03132) 23103

№ 1446
03.06.2005-ж.

№ 00848
10.10.2002-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус

тилдери:
кыргыз, орус

адвокатура
башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

138

Адвокаттын Ф.А.А.

Ахматов Эдуард
Ниязбекович

Омоев Илимбек
Адбысаматович

1

2

Айбашев Оскон
Айбашевич

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

22

11

иш. (03132) 48423,
үй. 46172

Байланыш
телефондору

Кылмыш-жаза укугу; жазык-аткаруу укугу; жарандык укук
жана процесс; үйбүлө укугу; эмгек талаш тартыштары

Кылмыш-жаза укугу жана процесси; жазык аткаруу укугу;
жарандык укук жана процесс; үйбүлө укугу; эмгек талаш
тартыштары

Адистиги

18

14
5

3

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03138) 21415,
үй. 55252

иш. (03138) 21415

Байланыш
телефондору

«ЮКАН» ЖЧК
Токмок ш., Трясин көч., 149, тел.: (03138) 21415

Адам укугу; аскердик укук; эларалык макулдашуулар;
кылмыш-жаза укугу жана процессии; жазык-аткаруу
өндүрүшү, коммерциялык юридикалык жактар;
ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы; курулуш; журналисттердин
укугу; экономикалык талаш тартыштар; жарандык укук
жана процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу;
социалдык камсыздоо; жерге болгон укук

Адистиги

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

№ 00207
31.06.2000-ж.

№ 00766
08.05.2005-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00237
31.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Ысыката районунун ЮКсы
Ысыката району, Ивановка айылы, Ильин көч., 154, тел.: (03132) 48423

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

139

Сот адилеттигине жетишүү, акысыз юридикалык жардам;
административдик укук бузуулар тууралуу иштер боюнча
өндүрүш; кылмыш-жаза укугу жана процесси; жарандардын
кайрылуулары, даттануулар боюнча өндүрүш; аскердик
соттор; мунапыс; юридикалык жакты түзбөстөн ишкердик
кылуу; район аралык сот; жарандык укук жана процесс;
үйбүлө укугу; эмгек келишимдери; сот медицинасы, сот
экспертизасы; жерге болгон укук

Азимбаев Мыктыбек
Сатанбаевич

3

Конституциялык укук; административдик процесс; аскердик
укук; бажы укугу; жергиликтүү салыктар жана жыйымдар;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык ачык
укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; соода укугу, коммерциялык
келишимдер; банктык укук; камсыздандыруу иши; баалуу
кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар; жеке
ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы; инвестициялык укук;
курулуш укугу; байланыш чөйрөсүндөгү иш-аракеттерди
лицензиялоо; туристтик иш-чараларды лицензиялоо;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
нотариалдык укук; медицина жана укук; жерге болгон укук;
тоого болгон укук

Абдыкаева Гульнара Конституциялык укук; административдик укук бузуулар
Бековна
жөнүндөгү иштер боюнча өндүрүш; жарандардын
кайрылуулары, даттануулар боюнча өндүрүш; аскердик
укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык аткаруу өндүрүшү; ачык жана жабык акционердик
коомдор (акционердик укук); өндүрүш кооперативдери;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук;
жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек
укугу; социалдык камсыздоо; нотариалдык укук; медицина
жана укук; жерге болгон укук; электроэнергетика

Абасканова
Бубумаржан
Ашымбековна

1

Адистиги

2

Адвокаттын Ф.А.А.

№

10

24

25

3

14

3

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

иш. (03134) 41658,
моб. (0502) 235617

иш. (03134) 42403,
үй. 41036

үй. (03133) 61081,
моб. (0502) 341165

Жекече иштеген адвокаттар

№ 00736
15.04.2002-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус

тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

140

Кийизбаев Ажибек

Жуматай уулу Ахун

6

8

Алымкулов Эркин
Жанжалович

5

Закиров Бактыбек
Кокумбаевич

Аликеев Жанар
Чолпонбекович

4

7

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Конституциялык укук; министрликтер, мамкомитеттер,
ведомстволор; башкаруунун жана бийликтин жергиликтүү
органдары; бюджеттик укук; салык талаш тартыштары;
жарандардын өзүн-өзү башкаруу мекемелери; кылмышжаза укугу; кылмыш жолу менен жасалган мүлктүк зыяндын
ордун толтуруу; көзөмөл өндүрүшү; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу, пенсиялар; жерге болгон
укук

Экономикалык иш-аракеттер чөйрөсүндөгү кылмыштар;
айыл чарба иш-аракеттер чөйрөсүндөгү кылмыштар

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бажы укугу; мамлекеттер
аралык эсеп-кысаптар; салык укугу; коммерциялык
эмес юридикалык жактар; эларалык ачык укук; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу; соода укугу; банктык укук;
баалуу кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар;
жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
инвестициялык укук; курулуш укугу; телекоммуникациялык
укук жана маалыматтык технологиялар укугу; массалык
маалымат каражаттары (басма иши); туризм жана саякат;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; таламдардын укугу; жарандык
процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; эмгекке
жарамсыздык; нотариалдык укук; медицина жана укук;
экологиялык укук

Кылмыш-жаза укугу, кылмыш-жаза процесси

Адам укугу; акыйкатчы; кылмыш-жаза укугу жана процесси;
коммерциялык юридикалык жактар; жарандык укук жана
процесс; үйбүлө укугу

Адистиги

35

30

7

13

6

2

7

1

3

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

үй. (03133) 61081,
моб. (0502) 341165

үй. (03133) 21614

иш. (03133) 63106,
26801,
моб. (0502) 517184

үй. (03137) 42154,
моб. (0502)747550

үй. (03138) 47945,
моб. (0502) 632870

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1340
11.11.2004-ж.

№ 00810
30.08.2002-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

жок

жок

жок

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

Адам укуктары; сот адилеттигине жетишүү, акысыз
юридикалык жардам; административдик укук бузуулар
жөнүндөгү иштер боюнча өндүрүш; аскердик укук; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу
өндүрүшү; жарандык укук; доо өндүрүшү; үйбүлө укугу;
нотариалдык укук

Адам укуктары; сот адилеттигине жетишүү, акысыз
юридикалык жардам; административдик укук жана процесс;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
авто унаа; жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; нотариалдык укук; жерге
болгон укук; сууга болгон укук

11 Маматкеримов
Эрмамет

12 Нусурбекова
Кульнара
Айтчановна

Кылмыш-жаза укугу; жарандык укук; жарандык процесс;
үйбүлө укугу

Сот адилеттигине жетишүү, акысыз юридикалык жардам;
административдик укук жана процесс; аскердик укук;
бажы мыйзамдуулугун бузуулар тууралуу иштер боюнча
өндүрүш; жаза берүүлөр тууралуу токтомдорду аткаруу;
жергиликтүү салыктар жана жыйымдар; салык өндүрүшү;
салык талаш тартыштары; кылмыш-жаза укугу жана
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; соода укугу;
коммерциялык келишимдер; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке өндүрүш; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
курулуш укугу; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар
боюнча сот өндүрүшү; жарандык укук жана процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариалдык укук; медицина жана укук; жерге
болгон укук

Кузиев Улугбек
Зулфикорович

9

Адистиги

10 Маматбеков Канат
Эркинбекович

Адвокаттын Ф.А.А.

№

23

6

141
8

1

3

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

иш. (03131) 52434,
үй. 51455

үй. (0312) 591126,
моб. (0502) 492429

үй. (03133) 61060,
41036

үй. (03137) 41777,
моб. (0502) 619362

Жекече иштеген адвокаттар

№ 00342
28.08.2005-ж.

№ 1249
28.06.2004-ж.

№ 1389
28.01.2005-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус, кыргыз,
казак

тилдери:
орус, кыргыз,
казак, өзбек

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

Шайлоо укугу; административдик укук жана процесс;
аскердик укук; бажы укугу; кылмыш-жаза укугу жана
процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу;
ишкердүүлүк; дыйкан чарбасы; экономикалык талаш
тартыштар; жарандык укук жана процесс; туракжай укугу;
үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариат;
сот медицинасы; жерге болгон укук; электроэнергетика

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; мунапыс;
кылмыш жазасынан куткаруу; экономикалык (бизнес)
талаш тартыштар боюнча сот өндүрүшү; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
нотариалдык укук; жерге болгон укук

Административдик-юрисдикциялык процесс; паспорттук
система, каттоого туруу жана регистрация; аскерге
чакырылуучулардын укуктары жана милдеттери; аскер
кызматкерлеринин жеңилдиктери жана укуктары; кылмышжаза укугу; кылмыш-жаза процесси; мунапыс; жарандык
укук; үйдү жана квартираны ээлөө; үйбүлө укугу; никени
токтотуу жана жарамсыздык кылуу (никени бузуу жана
мүлктү бөлүштүрүү); алименттер

14 Салбарова
Гулбарчын
Карыбековна

15 Сатаева Айгуль
Ильясовна

16 Субанбеков
Кадырбек
Жакыпбекович

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; салык укугу; коммерциялык
эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; унаа укугу;
соода- сатыкка уруксаат алуу жана лицензиялоо;
ички соода-сатык жана коммерциялык келишимдер;
коммерциялык юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; инвестициялык
укук; экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча
сот өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
коммуналдык кызматтар жана төлөмдөр; туракжай
фондуларын менчиктештирүү; үйбүлө укугу; эмгек укугу;
жерге болгон укук

Адвокаттын Ф.А.А.

13 Садыбакасов
Жумакерим

№

142
13

3

30

32

1

1

23

13

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

үй. (03133) 61727,
моб. (0502) 645888

үй. (03134) 41776,
үй. 42205,
моб. (0502) 432557

үй. (03138) 57625,
моб. (0502) 449367

үй. (03134) 41721,
үй. 44131,
моб. (0502) 353957

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1325
10.12.2004-ж.

№ 1233
25.05.2004-ж.

№ 00209
31.07.2000-ж.

№ 00218
31.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

Ооба

жок

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; салык укугу; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; мунапыс; кылмыш жазасынан куткаруу;
ачык жана жабык акционердик коомдор (акционердик
укук); кошумча жана чектелген жоопкерчиликтеги коом;
жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; нотариалдык укук

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси

Адам укугу; сот адилеттигине жетишүү, акысыз
юридикалык жардам; административдик укук бузуулар
тууралуу иштер боюнча өндүрүш; аскердик укук; кылмышжаза укугу жана процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; айыл
чарбасындагы ишкердүүлүк; жарандык укук жана процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек талаш тартыштары;
нотариалдык укук; медицина жана укук; жерге болгон укук;

Административдик-юрисдикциялык процесс;
административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча
өндүрүш; жарандардын кайрылуулары, даттануулар
боюнча өндүрүш; кылмыш-жаза укугу; никени токтотуу
жана жарамсыздык кылуу (никени бузуу жана мүлктү
бөлүштүрүү); алименттер; асырап алуу

18 Урумканов Асейин
Турдукеевич

19 Харламова Елена
Викторовна

20 Хашимов Жоробай
Касымович

21 Шакиров Джумабек
Увайдылбекович

Адистиги

Кылмыш-жаза укугу

Адвокаттын Ф.А.А.

17 Султанов Жайыл

№

143
18

24

22

2, 5

1, 3

3

4

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

Моб. (0502) 382618

үй. (0312) 699029,
үй. (03138) 62746,
моб. (0502) 289593

үй. (03134) 44305,
моб. (0502) 344204

үй. (03135) 23735

үй. (03133) 27221

Жекече иштеген адвокаттар

№ 00956
28.02.2003-ж.

№ 1254
02.07.2004-ж.

№ 1321
11.10.2004-ж.

№ 00792
21.06.2002-ж.

№ 00605
13.07.2001-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус

тилдери:
орус

тилдери:
орус, кыргыз

тилдери:
орус, кыргыз

Кошумча
маалыматтар

Жок

жок

жок

ооба

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЧҮЙ ОБЛУСУ

144

Адвокаттын Ф.А.А.

Абдыкасымов
Джангарач

Шаршеев Эрмек
Муслимович

1

2

Мусаев Асанбай

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

35

2

иш. (03948) 92151

Байланыш
телефондору

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; салык укугу; коммерциялык
эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза укугу; жазык
аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; соода укугу; коммерциялык
юридикалык жактар; жеке ишкердүүлүк; айыл
чарбасындагы ишкердүүлүк; курулуш укугу; кардарлардын
укуктары; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; гендердик укук; социалдык камсыздоо;
нотариат

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; жарандык укук; жарандык процесс; унаа укугу;
коммерциялык юридикалык жактар; кардарлар укуктары
жана жарнама иштери

Адистиги

6

33

4

12

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03944) 21844,
үй. 24645,
моб. (0502) 294071

иш. (03944) 21844,
үй. 23113

Байланыш
телефондору

Балыкчы шаарынын ЮКсы
Балыкчы ш., Гагарин көч., 31, тел.: (3944) 21844

Аскердик укук; каржы укугу; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; айыл
чарбасындагы ишкердүүлүк; жарандык укук жана процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; экологиялык укук

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

№ 1381

№ 00100
07.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00937

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Ак-Суу районунун ЮКсы
Ак-Суу району, Теплоключенко айылы, Гагарин көч., 106, тел.: (03948) 92151

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

жок

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ

Адвокаттын Ф.А.А.

Садыков Эмиль
Ахметович

Адвокаттын Ф.А.А.

Аблаева Чинаргуль
Абдыкалыевна

№

1

№

1

33

10

үй. (03946) 22383

Байланыш
телефондору

145

Конституциялык укук; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; сот
чечимдерин аткаруу; коммерциялык юридикалык жактар;
чарбалык талаш тартыштар боюнча аткаруу өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек келишимдери

Адистиги

15

2

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03922) 54184,
үй. 51362,
моб. (0502) 210364

Байланыш
телефондору

«Лидер» жарандык демилгенин борбору КБ
Каракол ш., Абдрахманов көч., 142, кв. 5, тел.: (03922) 50407

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; айыл
чарбасындагы ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык
процесс; турак-жай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

№ 00968
03.04.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 00105
07.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

Жетөгуз районунун ЮКсы
Жетөгуз району, Кызылсуу айылы, Б. Ибраев көч., 57, сот имараты

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

жок

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ

146

Оморов Бакыт
Акунович

Рабаев Эсенкадыр
Шакирович

4

5

Калмурзаев Ишен
Токтобаевич

2

Кыдыров Сатар

Дагазиев Роман
Абдрахманович

1

3

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Аскердик укук; каржы укугу; коммерциялык эмес
юридикалык жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; лицензиялоо;
жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
экономикалык (бизнес) талаш тартыштар боюнча сот
өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; социалдык камсыздоо

Административдик укук жана процесс; коммерциялык
эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза укугу; жазыкаткаруу өндүрүшү; коммерциялык юридикалык жактар;
кардарлардын укугу; жарнама иштери; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
социалдык камсыздоо; экологиялык укук

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси

Административдик укук жана процесс; коммерциялык
эмес юридикалык жактар; жазык-аткаруу өндүрүшү; соода
укугу; баалуу кагаздар; камсыздандыруу иш чаралары;
коммерциялык юридикалык жактар; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; курулуш укугу; журналисттердин укугу; ММК
( басма иши); жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскер укугу; салык укугу; кылмыш-жаза укугу;
жазык аткаруу өндүрүшү; автоунаа; соода укугу; баалуу
кагаздар; камсыздандыруу иш чаралары; коммерциялык
юридикалык жактар; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; гендердик укук; эмгек укугу

Адистиги

25

5

33

5

25

13

2

10

4

10

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

үй. (03922) 22212

иш. (03922),
үй. 20214,
моб. (0502) 682502

иш. (03922) 61342
үй. 61342

иш. (03922) 24521,
үй. 22841,
моб. (0502) 682557

иш. (03922) 24521,
үй. 24585

Байланыш
телефондору

«ОК жана К» Адвокаттык мекемеси
Каракол ш., Жакыпов көч., 55, тел.: (03922) 24521

№ 00104

№ 00916
16.01.2003-ж.

№ 00102
07.07.2000-ж.

№ 00646
39.10.2001-ж.

№ 1351
19.11.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ

147

Адвокаттын Ф.А.А.

Бийбаев Джумадил
Абдырашитович

Кудабаев Нурлан
Ишенович

1

2

Эмилов Бакытбек
Октябрьевич

6

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

20

1

иш. (03922) 24521,
үй. 28013

Байланыш
телефондору

№ 1228
25.05.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза процесси; жазык-аткаруу өндүрүшү;
айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; жарандык укук;
кардарлардын укуктары; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; гендердик укук; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; кылмыш-жаза укугу; жазык аткаруу өндүрүшү;
кардарлардын укуктары; жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; социалдык
камсыздоо

Адистиги

8

34

4

5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. 91736,
үй. 91155,
моб. (0502) 18040

иш. (03947) 91736

Байланыш
телефондору

№ 00666

№ 1163

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

Тоң районунун ЮКсы
Тоң району, Бөкөмбаев айылы, Б. Мамбетов көч., 34, соттун имараты, тел.: (03947) 91736

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; коммерциялык юридикалык жактар; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; кардарлардын
укугу; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо;
экологиялык укук

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

«ОК жана К» Адвокаттык мекемеси
Каракол ш., Жакыпов көч., 55, тел.: (03922) 24521

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ

Кудабаева Гульбара
Ишеновна

Касмалиева Нургуль
Кадыровна

3

4

Базарбеков
Замирбек
Курамаевич

2

148

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү; жарандык укук;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; экологиялык укук

Административдик укук жана процесс; салык тартыштары;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; жарандык укук; жарандык процесс;
туракжай укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык
камсыздоо; нотариат

Административдик укук жана процесс; кылмыш-жаза
укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; экологиялык укук

Молдогазиев
Аскердик укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза
Асантур Мамбетович процесси; жарандык укук; эмгек укугу; үйбүлө укугу;
экологиялык укук

1

Адистиги

Адвокаттын Ф.А.А.

№

18

5

16

6

3

3

6 ай

5

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

иш. (03922) 28882

иш. (03922) 28888,
20253

иш. (03922) 28288,
үй. 23240,
моб. (0502) 248830

иш. (03922) 28288,
үй. 25352

Байланыш
телефондору

№ 00947
28.02.2003-ж.

№ 1466
09.06.2005-ж.

№ 1438
20.05.2005-ж.

№ 0478
22.07.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

«Ысык-Көл облусундагы адвокаттар коллегиясы» кесиптик коомдук бирикмеси
Каракол ш., Гебзе көч., 118, тел.: (03922) 28288

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

жетекчи,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ

149

Адвокаттын Ф.А.А.

Арапова Анна
Викторовна

1

Абдрахманов
Жумабек

1

№

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Жарандык жана миграциялык укук; административдик укук
бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча өндүрүш; элге билим
берүү; бажы мыйзамдуулуктарын бузуулар жөнүндөгү
иштер боюнча өндүрүш; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; айыпталгандардын укугу; коммерциялык
юридикалык жактар; айыл чарба кооперативи; жарандык
укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу;
эмгек укугу; жерге болгон укук; сууга болгон укук

Адистиги

52

9

3

2, 5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Байланыш
телефондору

иш. (03922) 28878,
үй. 41178,
моб. (0517) 719173

Байланыш
телефондору

иш. (03943) 43820,
үй. 42340

Жекече иштеген адвокаттар

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскер укугу; каржы укугу; салык укугу;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
укук; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси;
жазык-аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; соода-сатык укугу;
банктык укук; коммерциялык юридикалык жактар; жеке
ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк; жарандык
укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу; социалдык
камсыздоо; нотариалдык укук; медициналык укук;
экологиялык укук

Адистиги

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы

Ысык-Көл районунун ЮКсы
Чолпоната ш., Школьная көч., 4, тел.: (03943) 43820

№ 00969
03.04.2003-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

№ 099

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
орус

Кошумча
маалыматтар

ЮК башчысы,
тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ
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Карымшаков
Асылбек
Абдыкасымович

Койчуманов Эсен
Тюлемышевич

5

6

Бектуров Нурлан
Бекенович

3

Бороднина Анна
Ивановна

Асаналиев Аскарбек

2

4

Адвокаттын Ф.А.А.

№

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык
жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; курулуш укугу; телекоммуникациялык укук
жана маалыматтык технологиялар укугу; туризм жана
саякат; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу;
үйбүлө укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; медицина
жана укук; экологиялык укук

Салык укугу; кылмыш-жаза укугу; жазык аткаруу өндүрүшү;
айыл чарбасындагы жеке ишкердүүлүк; интеллектуалдык
менчик; кардарлардын укугу; жарандык укук; жарандык
процесс; туракжай укугу; үйбүлө укугу; гендердик укук;
эмгек укугу; социалдык камсыздоо; экологиялык укук

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; айыл чарбасындагы ишкердүүлүк;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; нотариалдык укук; жерге болгон укук

Конституциялык укук; административдик укук жана
процесс; аскердик укук; бюджеттик укук; коммерциялык
эмес юридикалык жактар; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; жарандык укук; жарандык процесс;
үйдү жана квартираны ээлөө; үйбүлө укугу; эмгек укугу;
социалдык камсыздоо; мамлекеттик нотариус; соттук
медицина/соттук экспертиза; жерге болгон укук

Административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер
боюнча өндүрүш; паспорттук система, каттоого туруу
жана регистрация; аскерге чакырылуучулардын укуктары
жана милдеттери; кирешеге (пайдага) салык; кылмышжаза укугу; айыпталгандардын укугу; кыймылдуу жана
кыймылсыз мүлк; моралдык жана материалдык зыяндын
ордун толтуруу; жерге болгон укук

Адистиги

12

10

36

4

36

1

5

28

6 ай

19

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

үй. (03946) 91393

моб. (0502) 810436,
үй. (03922) 24521

үй. (03944) 35354

үй. (03944) 21082,
моб. (0502) 416621

үй. (03922) 25061,
моб. (0502) 249288

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1253
01.07.2004-ж.

№ 0519

№ 00759
15.04.2002-ж.

№ 1380
28.01.2005-ж.

№ 00313
21.08.2000-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз,

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү
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Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык процесс; туракжай
укугу; үйбүлө укугу; эмгек укугу; нотариалдык укук

12 Усенов Сабырбек

Салык укугу; коммерциялык эмес юридикалык жактар;
кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; соода укугу;
коммерциялык келишимдер; коммерциялык юридикалык
жактар; жеке ишкердүүлүк; айыл чарбасындагы
ишкердүүлүк; жарандык укук; жарандык процесс;

Кылмыш-жаза укугу; жарандык процесс; үйдү жана
квартираны ээлөө; үйбүлө укугу

Сахваев Сагындык
Сахваевич

9

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; мунапыс;
жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек
келишимдери

11 Турдукеева Мержан
Исмаиловна

Салиев Тимур
Салиевич

8

Конституциялык укук; административдик укук бузуулар
жөнүндөгү иштер боюнча өндүрүш; аскердик соттор;
салык талаш тартыштары; кылмыш-жаза укугу; кылмышжаза процесси; мунапыс; коммерциялык юридикалык
жактарды түзүү жана мамлекеттик каттоо; район аралык
сот; жарандык укук; жарандык процесс; үйбүлө укугу; эмгек
укугу

Конституциялык укук; аскердик укук; каржы укугу; салык
укугу; кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; жазык
аткаруу өндүрүшү; унаа укугу; аба укугу; банктык жөнгө
салуу жана лицензиялоо; камсыздандыруу иши; баалуу
кагаздар; коммерциялык юридикалык жактар; айыл
чарбасындагы жеке ишкердүүлүк; жалдануу келишими;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай укугу; үйбүлө
укугу; эмгек укугу; социалдык камсыздоо; нотариалдык
укук; жерге болгон укук

Маркабаев Абылбек
Имашевич

7

Адистиги

10 Сопалиева
Кульшара
Турдугожоевна

Адвокаттын Ф.А.А.

№

44

34

29

7

31

27

5

20

1

3

2, 5

юриди
адво
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

үй. (03943) 36274

үй. (03943) 42876

иш. (03922) 23914,
үй. 29492

үй. (03943) 35131

үй. (03922) 23584

үй. (03944) 24335

Жекече иштеген адвокаттар

№ 1149

№ 00106
07.07.2000-ж.

№ 00765
12.04.200-ж.

№ 00455
20.09.2000-ж.

№ 00858
18.10.2002-ж.

№ 00806
16.08.2002-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус,
татар, уйгур, казак

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ

Кылмыш-жаза укугу; кылмыш-жаза процесси; мунапыс;
жарандык укук; жарандык процесс; туракжай фондуларын
менчиктештирүү; үйбүлө укугу; эмгек келишимдери;

14 Шакиров Абдыш
Сапаргалиевич

Адистиги

Конституциялык укук; административдик укук; аскерге
чакырылуучулардын укуктары жана милдеттери;
коммерциялык эмес юридикалык жактар; эларалык
келишимдер жана макулдашуулар; кылмыш-жаза укугу;
кылмыш-жаза процесси; жазык аткаруу өндүрүшү

Адвокаттын Ф.А.А.

13 Шабданалиев
Калдарбек
Усубакунович

№

31

33

22

3

адво
юриди
калык
каттык
адистиги адистиги
боюнча боюнча

Стажы
Байланыш
телефондору

үй. (03922) 27418

иш. (03944) 23638,
үй. 25136

Жекече иштеген адвокаттар

№ 00435
21.09.2000-ж.

№ 1215
09.04.2004-ж.

Лицензия
жөнүндө
маалымат

тилдери:
кыргыз, орус

тилдери:
кыргыз, орус

Кошумча
маалыматтар

ооба

ооба

Акысыз
юридикалык
жардам
көрсөтүү

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ
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