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“Общее дело” коомдук фонду тарабынан Кыргыз
Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына
билдирүү келип түшкөн. Билдирүүдө Кыргыз Республикасынын финансы Министирлигинин
Кочкор райондук башкармалыгынын кызматкери Улан Кармышов тарабынан 27.12.2020жылы саат 16-00дө Нарын областынын Кочкор айылында Кыргыз Республикасынын
Президенттигине талапкер С.Жапаров жергиликтүү жашоочулар менен жолугушуу
өткөрөөрү туралуу маалымат таратканы туралуу берген.
Бул факт боюнча Кочкор РИИБнүн МЭЖна 02-024-2020-001622 саны менен катталып
текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталган.
Кочкор айылынын тургуну 1981-жылы туулган Кармышов Уланбек Кармышович
өзүнүн түшүнүгүндө “2020-жылы 27-декабрь күнү фейсбук социалдык тармагынан Кыргыз
Республикасынын президенттигине талапкер С.Жапаров Кочкор районуна эл менен
жолугушат экен деп билидрүүнү уктум. Ушул боюнча өзүмдүн фейсбук баракчамдагы Улан
Кармышов атуу аккаунтума “27-декабрь күнү С.Жапаров Кочкор эли менен жолугушууга
келет экен. Жолугушуу Кочкор стадионунда саат 16-00до өтөт” деп билдирүү жазып
жарыялагамын.Себеби фейсбуктагы досторум келип катышып өз суроолорун берип
алышсын деп ойлогомун. Эч кандай үгүтөө иштери жок болчу. Мен эч кандай паритяга
катышпайм жана үгүт иштерине катышпайм. Өз каалоом менен өзүм тандаган талапкерге
добуш берем.Өзүмдүн мекмеде иштеген кесиптештеримен эч кимди үгүттөгөн эмесмин.
Жазган билдирүүмдү 28-декабрь 2020-жылы өчүрүп салгамын –деп көрсөтөт
Кыргыз Республикасынын Финансы министрилигин Кочкор башкармалыгынын
маалыматында Кармышов Уланбек Кармышович 16.07.2018-жылдан бери Начальник
Т.Калчаевдин буйругунун негизинде инженер программист кызмат ордунда иштеп келе
жатканы аныкталган жана мамлекеттик жана муниципиалдык кызматкер эмес экени
аныкталган
Азыркы учурда бул факт боюнча кошумча текшерүү иштери Кочкор РИИБнүн
ЖЖиТнун ага кызматкери милициянын майору Турдумамбет уулу Т тарабынан жүргүзүлүп
кылмыштын жана жоруктун белгилери жок болгондуктан текшеруудон 8\6-603 номери
менен 30.12.2020-жылы чыгышталган
Кочкор РИИБ

