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М А А Л Ы М А Т 

 

2022-жылдын 9-апрель күнү Жайыл РИИБнүн начальнигинин атына 

билдирме менен Жайыл РИИБнүн ЭММКАК кызматынын ыйгарым укуктуу 

оперкызматкери милициянын капитаны А.С.Токтомушев кайрылган, себеби, 2022-

жылдын 9-апрелинде 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 төгүлгөнү аныкталган.    

Жогоруда аталган факт боюнча 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 барып, окуя болгон жерди кароо 

жүргузулгөн учурда төмөндөгүлөр аныкталган, ал жерде Кара-Балта шаарынын 

Жаштык көчөсү түндүктөн түштүктү көздөй жашгашкан жана №18-үйүнүн жанынан 

баштап көчөнүн аягындагы №Ж-243-сандуу трансформатордун жанына чейин 31 

даана үйүлгөн шагыл-таш төгүлүп жаткандыгы аныкталган. 

Тергөөгө чейинки өндүрүш иши боюнча 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. 2022-жылдын 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, ошол 

жерден билген. Андан кийин ал сураштырып баштап, бирок ким төгүп кеткенин 

аныктай алган эмес.   

Ошондой эле, күбө катарында суралган Кара-Балта шаарыны Жаштык 

көчөсүнүн №20-ү.т., 17.09.1973-ж.т., Исаев Ниязбек Турарбекович төмөнкүчө 

көрсөтмө берген, 2022-жылдын 9-апрель күнү ал кечке чейин үйдө болгон, болжол 

менен саат 17:00 чамасында ал уктап жаткан, ошол учурда көчөдө чоң жүк ташуучу 

унаа жүрүп жатканын уккан, бирок буга маани берген эмес, көчөдө үйүлүп шагыл 

таш жатканын көргөн, кийин өзүнүн үйүнүн алдындагы ташты түздөгөн, себеби 

унаасын айдап чыкканга. Бул ташты ким төктүргөнүн билбейт, бул боюнча айтылган 

эмес жана эч бир кайсыл партиянын талапкерлери же болбосо өкүлү дагы келип 

айткан эмес. 

  Мындан тышкары Калинин айылынын Достоевский көчөсүнүн №25,  үйүнүн 

тургуну 26.03.1990-жылы туулган Кубанычбек уулу Аскат кубо катары суралып, 

томонкулорду корсоткон, 2022-жылдын 09-апрелинде болжол менен саат 11:30 

чамасында, ага уюлдук телефон аркылуу 0705909090 абоненттик номери менен 

Нурбакыт аттуу, Кара-Балта шаарынын шагыл-таш жайда иштеген бала чалып, жук 

ташуучу эки унаа керек деген, ал өзүнүн таанышы 1977-жылы туулган Солтоналиев 

Мадылбек Асакеевичге чалып, ага жук ташуучу унаа менен шагыл-таш заводуна 

келиниз, жумуш бар деп билдирген. Андан кийин ал Кара-Балта шаарынын чыгыш-

туштук промзонасында жайгашкан шагыл-таш заводуна болжол менен саат 13:00 

чамасында барган. Ошентип, ал жерден жашы 40-45 жаштагы орус улутундагы жана 

экинчиси жашы 30-35 жаштагы азиат улутундагы жаранга жолугуп, алардын 



айтуусунда Кара-Балта шаарынын Жаштык көчөсүнө 7-унаа шагыл–таш төгүп 

берүүнү айттышкан. Андан кийин орус улутундагы адам “Ауди А6” автоунаасы 

менен жолду көрсөтүп, Кара-Балта шаарынын Жаштык көчөсүнүн түндүк 

тарабынан баштап көчөгө ташып беришкен, ошентип ар бир жүгүнө ташып 

бергенинен 1500 сомдон, орус улутундагы адамдан алып, кетишкен. 

  Панфилов районунун Чалдовар айылынын Смаилова көчөсүнүн №12-ү.т., 

12.04.1977-ж.т., Солтоналиев Мадылбек Асакеевич жогоруда көрсөткөн 

А.Кубанычбек уулунун көрсөтмөсүндөй окшош берген. 

Окуя боюнча күбө катары Кара-Балта шаарынын Макаренко №4-ү.т., 

31.05.1971-ж.т. Земченко Сергей Гуламович суралган учурда, мындай деп көрсөтмө 

берген, болжол менен бир жума мурун ага Чолпонбек аттуу жакшы таанышы бош 

убактын болсо Кара-Балта шаарынын Жаштык көчөсүнө 7 унаа шагыл таш төктүрүп 

бер деп суранган, С.Земченко макул болгондо ал ошол эле жерден 32 000 сом акча 

берген. С.Земченко 2022-жылдын 9-апрель күну бош убактысы болгондуктан өзүнө 

тиешелуу жеңил унаасын айдап Кара-Балта шаарынын түштүк прозонаснда 

жайгашкан шагыл таш заводуна барып, ал жактан  сатуучуларды табып эки унааны 

жалдап Кара-Балта шаарынын Жаштык көчөсүнө 7 унаа шагыл ташын төктүрткөн. 

Азыркы учурда аталган Чолпонбек атуу жарандын оздүгү аныкталган ал, 

Кара-Балта шаарынын Оторбай көчөсүнүн №25/12 батиринин тургуну 26.02.1990-

жылы туулган Кенжебеков Чолпонбек Кенжебекович, бул тууралу аны тергоо 

амалдарын жүргүзүү үчүн Тергоо кызматына калып келүү үчүн Жайыл РИИБнүн 

начальнигини орун басарларына тергөө тапшырмалары берилди. 

Мындан тышкары азыркы учурда Ч.К.Кенжебековдун саясии партиялардын  

мүчөсүндө турбагандыгы такталды.    

2022-жылдын 10-апрелинде аталган факт боюнча Жайыл РИИБнүн ТКы 

тарабынан Кыргыз Республикасынын КЖКнин 196-бер. 1-б. негизинде 03-004-

2022-000292 сандуу кылмыш иши козголгон.  

Азыркы учурда аталган факт боюнча баардык тиешелүү тергөө амалдары 

жургузулүүдө. 

 

  Жайыл РИИБнүн ТКы 
                                   


