
Жайыл районунун ИИБнүн КБРне №02-004-2022-001313 сандуу тергөөгө 

чейинки текшерүү өндүрүш материалы боюнча маалымат. 

 

2022-жылдын 04 апрель күнү саат 17:13 чамасында Жайыл районунун 

ИИБнүн нөөмөт бөлүмүнө 0703 942 496 абоненттик номурунан Кара-Балта 

шаарынын Тимирязева көчөсүндө №18 үйдүн тушунда майда таш жолго 

төгүлүп жаткандыгы тууралуу Салморбек уулу Эрбол аттуу жаран маалымат 

берген. 

Аталган факт 2022-жылдын 04 апрель күнү саат 17:13 чамасында Жайыл 

районунун ИИБнүн КБРне №02-004-2022-001313 сандуу болуп катталып 

тергөөгө чейинки текшерүү өндүрүш материалы башталган. 

Аталган маалыматты жеринен текшерүу максатында, окуя болгон жерге 

Жайыл РИИБнүн документештирүү тобу барган учурда төмөндөгүлөр 

аныкталган.  

Күбө катарында суралган Кара-Балта шаарынын Кара-Балтинский 

көчөсүнүн №14 үйүнүн тургуну Салморбек уулу Эрбол 05.01.2000 жылы 

туулган өз көрсөтмөсүндө төмөндөгулөрдү билдирген, 2022-жылыдн 04 

апрель күну ал туштон кийин сейилдеп келүү үчун сыртка чыккан учурда 

Кара-Балта шаарынын Тимирязева көчөсүндө жолго жүк ташуучу автоунаа 

менен майда таштар төгүп жаткандыгын көрүп, аталган фактыны өзүнүн 

жашы жете элек Эржан аттуу ининсин уюлдук телефонун алып ага таандык 

0703 942 496 абоненттик номурунан 102 кызматына чалып маалымат берген. 

Күбө катарында суралган Кара-Балта шаарынын Островский көчөсүнүн 

№5 үйүнүн тургуну Сманкулова Чинара Абытаевна 13.09.1968 жылы туулган 

өз көрсөтмөсүндө төмөндөгулөрдү билдирген, 2022-жылдын 04 апрель күнү 

ал Кара-Балта шаарынын Тимирязева көчөсүнүн жолуна ал өз ыктыяры менен 

майда ташты төктүрүүнү чечкен, себеби аталган көчөнүн жолу жаман болуп 

автоунаа айдап өткөн учурда ынгайсыздыкты жашоочуларга жартакан үчүн, 

ал өзүнүн таанышына чалып 0506 353 053 абоненттик номуруна андан эки жүк 

ташуучу автоунаа майда таш алып келип берүүсүн суранып баасын 2500 

сомдон ар бир автоунаасына макулдашкан, андан соң жүк ташуучу автоунаа 

эки каттам кылып ташты аталган көчөгө түшүрүп кеткен жана аны үй-бүлөөсү 

менен биргеликте тегиздеп  аткан, эч бир саясий партияныны курамында 

турбагандыгын жана иштебегендигин билдирген. 

Күбө катарында суралган Кара-Балта шаарынын Вокзальный көчөсүнүн 

№50 үйүнүн тургуну Кожомкулов Нуржигит Азкатович 13.07.1987 жылы 

туулган өз көрсөтмөсүндө төмөндөгулөрдү билдирген, өзү жүк ташуучу “Зил 

ММЗ” жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу, мамлекеттик каттоо номуру 

S6810P, 2022-жылдын 04 апрель күнү ага Чынара аттуу чала тааныш аял чалып 

Кара-Балта шаарынын Тимирязева көчөсүнө эки жүк ташуучу автоунаа майда 

таш (шагыл) төгүп берүүсүн суранган жана ар бир жүк ташуучу автоунаа үчүн 

2500 сом акча каражатына ооз эки макулдашышкан.  



Күбө катарында суралган Кара-Балта шаарынын Энергетическая 

көчөсүнүн №3 “А” үйүнүн №33 батиринин тургуну Семенова Галина 

Ильинична 24.01.1962 жылы туулган өз көрсөтмөсүндө төмөндөгулөрдү 

билдирген, 2022-жылдын 04 апрель күнү түштөн кийин болжол менен 16:00 

чамаларында Кара-Балта шаарынын Кара-Балтинский-Тимирязева 

көчөлөрүнүн кесилишинде бара жаткан учурда аны милиция кызматкерлери 

токтотуп, Кара-Балта шаарынын Тимирязева көчөсүнө майда таштар 

түшурүлгөнүн көрдүм, жана ал жолго щагыл түшүрулүп кеткенине эч кандай 

тиешеси жок экендигин билдирген. Ошондой эле ал аталган аймакта “Альянс” 

саясий партиясынын агитатору болуп азыркы учурда иш алып барып 

жаткандыгын билдирген. 

Күбө катарында суралган Кара-Балта шаарынын Тимирязев көчөсүнүн 

№1 үйүнүн тургуну Өмүралиева Асель Матыевна 03.03.1954 жылы туулган өз 

көрсөтмөсүндө төмөндөгулөрдү билдирген, аталган даректее 42 жылдан бери 

жашаарын, 2022-жылдын 04 апрель күнү анын тууганы көчөгө жардам 

ирээтинде эки жүк ташуучу автоунаа щагыл төктүртүп койгондугун жана ал 

эч кандай саясий партияга тиешеси жок экендигин билдирген.  

Аталган факты боюнча Кара-Балта шаардык кенешинин депутаттыка 

талапкер 6 саясий партиянын өкүлү, тактап айтканда “Альянс”, “Ишеним”, 

“Күчтүү коом”, “Социал Демократы”, “Ыйман Нуру” жана “ЭлАман” саясий 

партияларынын өкүлдөрү суралып, атлаган саясий партиялардын тизмесинде 

жок экендгин жана агитаор катары дагы эч бир саясий партида турбагандыгы 

аныкталган. 

08.04.2022 жылы Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 27-бер. 1-бөл. 2-

бөл. ылайык кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу, кылмыш 

ишин козгоодон баш тартылган. 

 

Жайыл РИИБнүн Тергөө кызматы. 

 

 


