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МААЛЫМАТ 

 

2020-жылдын 31-декабрында Сыдыкова Чолпондун “Фейсбук” 

баракчасында 2020-жылдын 30-декабрында Токмок шаарынын С.Ибраимов 

атындагы борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын Президентине 

талапкер С.Н.Жапаровдун шайлоочулар менен болгон жолугуусу күнү 

административдик ресурсунун колдонуу жонундо жарыяланган. 

Түшкөн маалымат 2020-жылдын 31-декабрында Токмок ШИИБнун 

МЭЖна №02-011-2020-003598 саны менен катталып текшеруу иштери 

башталган. 

Тушкон маалымат боюнча, Токмок ШИИБнүн кызматкерлери өздөрү 

тейлеген аймактарда жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен биргеликте 

тургундардын арасында коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана ар кандай 

провокацияга жол бербөө максатында күнүмдүк түшүндүрүү иштерин жүргүзүп 

иш алып барышууда.  

2020-жылдын 30-декабрында саат 16.00дөн 17.00го чейин Токмок 

шаарынын С.Ибраимов атындагы борбордук аянтында Кыргыз 

Республикасынын Президентине талапкер С.Н.Жапаровдун шайлоочулар менен 

жолугуусу болуп өттү, райондорунун жана Токмок Жолугууга Чүй, Кемин, 

Ысык-Ата шаарынын тургундары катышышты. Жолугушууга келген 

адамдардын саны 2500ге жакын болду. Маалымат 2020- жылдын 30-декабрында 

№ 21-6/3976 чыгыш саны менен Чүй ОИИББнынЭММКАКна жөнөтүлгөн. 2020-

жылдын 31-декабрында №33 сандуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 

Референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан маалымат 

иретинде кат жөнөтүлгөн.  

Катталган фейсбук баракчасында "Чолпон Сыдыкова",-2020-жылдын 30- 

декабрында саат 16.00дөн - 17.00гө чейин Токмок шаарынын С.Ибраимов 

атындагы борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын Президентине 

талапкер С.Н.Жапаровдун шайлоочулар менен жолугуусу болуп өтткөн 

жолугушууда административдик ресурс колдонулганын жарыялаган. 

Маалымат иретинде: Сыдыкова Чолпон Сахалинбековна, 18.10.1970-ж.т., 

Чүй обл., Токмок ш. Станционная к үй № 20, Токмок шаарынын базарында ун 

сатып соода кылат. Токмок шаары боюнча профсоюздар бирикмесинин мүчөсү. 

Келип түшкөн маалымат, Токмок ШИИБнун тарабынан, азыркы учурда 

текшерүү иштери жүргүзүлүүдө, Токмок ШИИБнун документештирүү тобуна Ч. 

Сыдыкова өзүнүн фейсбук баракчасына чыгарган маалыматы боюнча  өзүнүн 

конституциалык укуктарын колдонуп  түшүнүк берүүдөн баш 

тарткан,текшерүүнүн жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Президентине  

талапкер С. Жапаров менен жолугушууга катышкан адамдар суралып 

административдик ресурс колдонулганы анктылаган эмес. Бул жолугушууга 



Токмок шаарынын мериясы тарабынан уруксаат берилген, жол жабуу боюнча 

аталган аянтка Жаны жылдык балатысы тигилип, коомдук коопсуздукту жана 

жол кырсыгынан сактоо максатында Токмок шаарынын мериясы  менен 

макулдашып Токмок шаарынын Ленина кочосундо жайгашкан С. Ибраимов 

атындагы аянты бетон тосмолору менен жабылган. Эл чогулган жерге коомдук 

коопсуздукту сактоо максатында Токмок ШИИБнун кызматкерлери тартылган.  

 

 

Токмок ШИИБ 


