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АТАЙЫН МААЛЫМАТ
2022-жылдын 9-апрель күнү Жайыл РИИБнүн начальнигинин атына
билдирме менен Жайыл РИИБнүн ЭММКАК кызматынын ыйгарым укуктуу
оперкызматкери
милициянын
капитаны
А.С.Токтомушев
кайрылган,
кайрылганынын себеби, 2022-жылдын 9-апрель күнү Кара-Балта шаарынын
Жаштык көчөсүнө саясий партиялардын бири тарабынан шагыл таш төгүлүп
жатканы тууралу Жайыл РИИБнүн ЭММКАК кызматына ыкчам маалымат келип
түшкөн. Текшерүү маалында аталган көчөгө шагыл таштар 2022 жылдын 9-апрель
күну төгүлгөнү белгилүү болгон.
Төмөнкү аталган факт Жайыл РИИБнүн маалымат электрондук журналына
№02-004-2022-001381-сандуу болуп 2022-жылдын 9-апрель күнү саат 20:47де
катталган.
Аталган маалыматты жеринен текшерүү максатында, окуя болгон жерге
Жайыл РИИБнүн документтештирүү тобу барган, окуя болгон жерди кароо
жүргузулгөн учурда төмөндөгүлөр аныкталган, ал жерде Жаштык көчөсүнүн №18үйүнүн жанынан баштап көчөнүн аягындагы №Ж-243-сандуу трансформатордун
жанына чейин 31 даана үйүлгөн шаглы таш төгүлүп жаткан.
Күбө катарында суралган Кара-Балта шаарыны Жаштык көчөсүнүн №20-ү.т.,
17.09.1973-ж.т., Исаев Ниязбек Турарбекович төмөнкүчө көрсөтмө берген, 2022жылдын 9-апрель күнү ал кечке чейин үйдө болгон, болжол менен саат 17:00
чамасында ал уктап жаткан, ошол заматта көчөдо чоң машины жүрүп жатканын
уккан, бирок буга маани берген эмес. Кийин туруп көчөгө чыгып, көчөдө үйүлүп
шалыг таш жатканын көргөн, кийин өзүнүн үйүнүн алдындагы ташты түздөгөн,
себеби унаачын айдап чыккан. Бул ташты ким төктүргөнүн бильбейт, бул боюнча
айтылган эмес жана эч бир кайсыл партиянын талапкерлери же болбосо өкүлү дагы
келип айткан эмес.
Күбө катарында суралган Кара-Балта шаарыны Дзержинский көчөсүнүн
№12-ү.т., 24.12.1977-ж.т., Жакыпбекова Назгуль Дыйканбаевна төмөнкүчө
көрсөтмө берген, азыркы учурда Кара-Балта шаарынын Энергетический,
Дзержинский жана Жаштык көчөлөрүнүн квартальныйы болуп иштейт. 2022жылдын 9-апрель күнү кечке үйдө болгон, болжол менен саат 16:00 чамасында ага
Кара-Балта шаарынын мэриясынын кызматкери телефон аркылуу чалып,
Н.Жакыпбаевага караштуу Жаштык көчөсүнө ким таш төктү деп суроо берген,
Н.Жакыпбаева болсо мен бильбейм деп жооп берген жана өзү бул туралуу биринчи
жолу уккан. Андан кийин ал сураштырып баштаган, баары тен бильбейбиз деп
жооп берген, жана бул туралуу эч ким кайрылып айткан эмес.
Азыркы учурда аталган факт боюнча баардык тиешелүү тергөөгө чейинки
текшерүү иштери жургузулүүдө.
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