
Жайыл районунун ИИБнүн КБРне №02-004-2022-001353 сандуу тергөөгө 

чейинки текшерүү өндүрүш материалы боюнча маалымат. 

 

2022-жылдын 07-апрель күнү Жайыл районунун ИИБнүн нөөмөт 

бөлүмүнө Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынан материал келип түшкөн, 

анда Жайыл АШКнын башчысы Т.И.Бешкемпировага Кыргыз 

Республикасынын УКМКнын Чүй облусунун Жайыл райондук бөлүмүнүн 

башчысы Н.Матажиев аларга белгилүү болгон төмөндөгү маалыматты, Кара-

Балта шаардык кенешине №7351 шайлоо участогунан “Альянс” саясий 

партиясынан депутаттыка талапкер Кадыркулов Адилет Адылбекович 

06.06.1988 жылы туулган, кыргыз улутундагы, жогорку билимдүү, Кара-Балта 

шаарынын Почтовая көчөсүнүн №121 үйүнүн тургуну, шайлоо мыйзамын 

бузуп, спонсордук жардам катарында Кара-Балта шаарынын Почтовая көчөсү 

№100 даректе жайгашкан бала бакчанын айлана тегерегин тосконго 

көмоктөшүүдө,  ага карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

чечим кабыл алууну суранган.       

Аталган факт 2022-жылдын 07 апрель күнү саат 14:46 чамасында Жайыл 

районунун ИИБнүн КБРне №02-004-2022-001353 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, окуя болгон жерди кароо жүргүзүлгөн, жана жеринде күбөлөр 

суралган.  

Күбө катарында суралган Кара-Балта шаарынын Почтовый көчөсүнүн 

№99 үйүнүн тургуну Белеков Мелис Джумабекович 29.08.1950 жылы туулган 

өз көрсөтмөсүндө төмөндөгулөрдү билдирген, жогоруда көрсөтүлгөн даректе 

1972 жылдан бери жашайт, бет мандайында жайгашкан аянтка балдары 

ойнойт жана жолу түз болгондука байланыштуу автоунаалар катуу өтөт, ошол 

себебптен көчөнүн жашоочулары болуп сүйлөшүп жүк ташуучу 

автоунаалардын дөнгөлөгү менен тосушкан, быйылкы жылы болсо сетка зым 

менен тозуу максатында 1300 сомдон чогултуп тосууга багытталган иштер 

жүргүзүлүудө.   

Күбө катарында суралган Кара-Балта шаарынын Почтовый көчөсүнүн 

№94 үйүнүн тургуну Мукаш уулу Асылбек 11.02.1998 жылы туулган өз 

көрсөтмөсүндө төмөндөгулөрдү билдирген, 2021-жылдын жай айларында 

кошуналары менен чогулуп, балдар ойноочу жай кылабыз деп чечишкен, 

болжол менен 1200 сом акча каражатынан чогултуп ондойлу деп 

чечишкенбиз, ошонун негизинде акча чогултуп башташкан 1-ай чамасы болуп 

калган, ошентип азыркы күнгө чейин темир орнотушкан, дагы айланасын 

тосконго 50 метр сетка алышкан. 

Күбө катарында суралган Кара-Балта шаарынын Почтовый көчөсүнүн 

№118 үйүнүн тургуну Лангольф Анжелика Александровна 10.02.1995 жылы 



туулган өз көрсөтмөсүндө төмөндөгулөрдү билдирген, 2021-жылдын сентябрь 

айынан тарта кошуналар болуп балдар ойноочу аянтчасын тосуу иштерин 

жүргүзүү туралуу сүйлөшүүлөрдү кошуналары болуп башташкан, жана бир аз 

тосуу иштерин жүргүзүшкөн, бирок акча каражатына бирөо жарым 

көмөрчүлүк корсөткөндүгү тууралуу эч нерсе билбейт. 

Күбө катарында суралган Кара-Балта шаарынын Почтовый көчөсүнүн 

№98 үйүнүн тургуну Жекшеналиева Айшагуль 21.02.1987 жылы туулган өз 

көрсөтмөсүндө төмөндөгулөрдү билдирген, жогоруда аталган даректе 10-

жылдан ашык убакыттан бери үй-бүлөөсү менен жашайт, 2021-жылдын 

сентябрь айында окуучу кызды автоунаа сүзүп кеткендигине байланыштуу, 

кошуналар болуп бпалдар аянтчасын салалы деп чечишишкен жана 1200 

сомдон чогултушуп тосуу иштерин жүргүзө башташкан. 

Күбө катарында суралган Кара-Балта шаарынын Спортивный 

кварталынын №3/31 үйүнүн тургуну Кадыркулов Адлет Адылбекович 

06.06.1988 жылы туулган өз көрсөтмөсүндө төмөндөгулөрдү билдирген, 2022-

жылдын 10-апрель күнү Кара-Балта шарынын жергиликтүү депуттатарын 

шайлоого “Альянс” саясий партисы аркылуу талапкерлигин койгон, алардын 

партиясында 48 адам катталган, анын ичинен катар саны №5, учурда көчөгө 

чыгып кыдырып жергиликтүү жашоочулар менен жолугуп үгүт иштерин 

жүргүзүп аткан, жогоруда көрсөтүлгөн аны темир тосмо менен балдар 

аянтчасын тосуп берип жатат деген маалымат жалган экендигин, жана Кара-

балта шаарыныны Почта көчөсүнүн жашоочулары менен жолугушуу болгон 

учурда балдар аянасы темир тосмо менен осук болгондугун билдирген. 

2022-жылдын 08-апрель күнү тергөөгө чейинки текшерүү амалдарын 

жүргүзүү учурунда чогултулган материалдарды жана жогоруда 

айтылгандарды эске алуу менен, аталган фактыда кылмыштын курамы жок 

болгондугуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 27-бер. 1-

бөл. 2-бөл. жетекчиликке алуу менен, кылмыш ишин козгоодон баш 

тартылган.   

 
Жайыл РИИБнүн Тергөө кызматы. 

 

 

 


