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МААЛЫМАТ
Билдирме менен Араван райондук ИИБдин ЭММКАКнын начальниги
милициянын подполковниги М.Маматалиев кайрылган, анда 2022-жылдын 10апрель күнү “Фэйсбук” интернет булагында “Антикоррупционная группа
ANTICOR” баракчасында “Дима большой” аттуу колдонуучусу “С.Юсупова
айылдык кеңешине депутаттарды шайлоо күнү добуш сатып алуулар
аныкталууда, Араван РИИБдин 10-болүмүнүн кызматкерлери иликтөө
жүргүзүп ыкчам чара көрүүсүнө тийиш” аталыштагы жарыялоосунда ( шилтеме
дареги: www.facebook.com/groups/485734199102880/permalink/722370638772567/)
видеотасмасы тиркелгенин билдирген.
Маалымат 2022-жылдын 10-апрель күнү саат 16:18 де Араван райондук
ИИБдин КБРнин МЭЖне 02-030-2022-000252 саны менен катталган.
Окуя боюнча Араван РИИБдин жооптуу кызматкерлери жана
документтештирүү тобу окуя болгон жерге чыгып, төмөндөгүлөр аныкталган:
Аталган видеотасмада Араван районунун С.Юсупова айыл өкмөтүнө
караштуу Б.Айдаров менен Х.Файзуллаев көчөлөрүнүн кесилишинде “Лексус570” үлгусүндөгү мамлекеттик белгиси 06 KG 100 ААР автоунаасына эки аял
киши чыгып түшүп сүйлөшүп жүрүшкөндүгү көрүнөт.
“Фэйсбук” интернет булагында “Антикоррупционная группа ANTICOR”
баракчасында “Дима большой” аттуу колдонуучусу, Араван районунун
А.Анаров айыл өкмөтүнүн Ташматова көчөсүнүн 31-үйүнүн тургуну
10.07.1976-жылы туулган Мадрахимов Дилшодбек Мурадилович экендиги
аныкталган, ал өз көрсөтмөсүндө “2022-жылдын 10-апрель күнү Араван
районунун С.Юсупова айыл өкмөтүндө жергиликтүү кеңешке депутаттарды
шайлоо күнү болуп жатканын, ошол убакытта ага бейтааныш болгон
социалдык тармагымдагы колдонуучулардын бириси С.Юсупова айыл
өкмөтүнүн Х.Файзуллаев көчөсүндө “Лексус-570” үлгусүндөгү мамлекеттик
белгиси 06 KG 100 ААР автоунаасында жергиликтүү кеңешке шайлоо күнү
шайлоочуларды сатып алуу болуп жатат деп видео жөнөткөнүн, аталган
видеону өзүнүн “Фэйсбук” интернет булагындагы “Антикоррупционная группа
ANTICOR” баракчасына жүктөгөнүн, видеотасманы тарткан адамды жана
видеотасмада көрсөтүлгөн жарандарды тааныбаганын, добуш сатып алууга акча
таратылганын да көргөн эместигин билдирген.
Текшерүү учурунда видеотасмадагы “Лексус-570” үлгусүндөгү
мамлекеттик белгиси 06 KG 100 ААР автоунаасынын айдоочусу Араван
районунун С.Юсупова айыл өкмөтүнүн Х.Файзуллаев көчөсүнүн 3-үйүнүн
тургуну 30.11.1999-жылы туулган Файзуллаев Фатхулло Зикириллаевич
аныкталып, ал өз көрсөтмөсүндө 2022-жылдын 10-апрель күнү өзүнө таандык

болгон “Лексус-570” үлгусүндөгү мамлекеттик белгиси 06 KG 100 ААР
автоунаасында Араван районунун Х.Файзуллаев көчөсүндө өзүнүн үйүнөн 50метр алыстыкта автоунаасын токтотуп, ал жерге жакын жайгашкан дүкөндөн суу
ичип кайра чыккан убакытта ага алыс тууган болгон аял киши аны шайлоо
участкасына чейин ала кетүүсүн суранганын, Ф.Файзуллаев ал жака барбастыгын
билдирип, ал жерден кетип калганын билдирген.
Ал эми видеотасмадагы аялдардын өздүктөрү Араван районунун
С.Юсупова айыл өкмөтүнүн Б.Айдаров көчөсүнүн 10-үйүнүн тургуну 23.11.1960жылы туулган Мирзаева Зухра Садикжановна жана Араван районунун
С.Юсупова айыл өкмөтүнүн Ленин көчөсүнүн 121-үйүнүн тургуну 22.07.1963жылы туулган Алиева Тамара Умаровна экендиги аныкталып, өз
көрсөтмөлөрүндө бири бири менен жолугушуп калышып, сүйлөшүп туруп
калышканын, эч кандай добуш сатып алуу жөнүндө маалыматы жоктугун
билдиришкен.
Аталган окуя боюнча 10.04.2022-жылы Кыргыз Республикасынын
КЖПКнин 27-бер. 1-б. 2-п. менен кылмыш ишин козгоодон баш тартылган.
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