Свердлов райондук Ички Иштер Башкармалыгынын
АМТна №02-003-2022-003498 саны менен катталган материалы боюнча
МААЛЫМАТ
2022-жылдын 21-февралында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана
референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынан Бишкек шаарынын
Свердлов райондук Ички Иштер Башкармалыгына төмөндөгүчө маалымат
түшкөн: жаран Жумабаев Кенжебек Казаковичтен Бишкек ш., Ак-Тилек ж/к,
көч. Ак-Шоола, №13 үйүнүн тургуну (м.н. 0773 100 595) Кыргыз
Республикасынын
Саламаттык
сактоо
министрлигинин
Улуттук
госпиталынын Республикалык илимий урология борборунун директору
Усупбаев Акылбек Чолпонкуловичтин административдик ресурсту
пайдалануу фактысы боюнча №29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу
боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына
талапкер Хакимходжаев Зуфарды колдоо боюнча үгүт иштерин жүргүзүүдө.
Аталган факт Бишкек шаарынын Свердлов райондук Ички Иштер
Башкармалыгынын АМТна №02-003-2022-003498 менен катталып,
териштирүү иштери башталган.
2022-жылдын 21-февралында күбө катарында суракка алынган
Усупбаев Акылбек Чолпонкулович төмөнкүлөрдү түшүндүрдү: Ал
Хакимходжаев Зуфарды 20 жылдан бери биле турганын түшүндүрдү. Аны
менен жумушчу (кызмат) мамиледе болушат. Жеке эч нерсе жок.
Хакимходжаев З., Усупбаев А. окуучусу. А.Усупбаев аны уролог, илимий
кызматкер кылып тарбиялаган. Бүгүнкү күндө А.Усупбаев «Урология жана
андрология» кафедрасында иштейт, кафедранын доценти. Усупбаев А.
Хакимходжаев З., Бишкек шаарынын Свердлов райондук бир мандаттуу
шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
депутаттыгына талапкер экенин билет. А.Усупбаевдин административдик
ресурсту кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча Хакимходжаев З.
колдоп, жалган жана чындыкка дал келбейт. Мындай аракеттерге, тактап
айтканда шайлоо учурунда административдик ресурсту колдонууга
А.Усупбаев такыр эле каршы жана эч кандай колдобойт. Болжол менен 2022жылдын февраль айынын башында, иш убактысы аяктагандан кийин, саат
17:00 чамасында А.Усупбаев Бишкек шаары, Токтоналиев көч., 40/1 дарегинде
жайгашкан «Краус» жеке клиникасында болгон. Ал клиниканын имаратында
болгон учурда ага так белгисиз журналистиканын өкүлдөрү келип,
Хакимходжаев З. тууралу сураган. Алардын суроосуна А.Усупбаев жооп
берип, анын мугалими экенин айтып, аны дарыгер жана адам катары толук
сүрөттөп берди. Ал эми Усупбаев А. журналистиканын өкүлдөрү менен
болгон бул жолугушуу пландаштырылбаган, расмий мүнөздө болгон эмес.
журналисттер А.Усупбаевге З.Хакимходжаев жөндө мүнөздөмө берүү
өтүнүчү менен кайрылышкан, ал тарабынан эч кандай үгүт иштери болгон
эмес. Андан алынган маалымат эч жерде жарыяланарын билген эмес.
2022-жылдын 21-февралында ж. Жумабаев Кенжебек Казакович
08.08.1971-ж.т., ал күбө катары суралып, төмөнкүлөрдү түшүндүрдү: ж.

Усупбаев А., Хакимходжаев З. колдоп интервью берип, Фейсбук социалдык
тармагына жарыяланган. Ошондой эле ж. Жумабаев К., ж. А.Усупбаев
урология бөлүмүнүн башкы доктуру болуп туруп, шайлоо алдындагы
агитация мезгилинде административдик ресурсту пайдалануу болуп саналат
деп белгиледи. Жогорудагыларга байланыштуу А.Усупбаевге жана
З.Хакимходжаевге мыйзам чегинде чара көрүүнү өтүнөт.
Текшерүүнүн жыйынтыгында, 2022-жылдын 22-февраль күнү Бишкек
шаарынын Свердлов райондук Ички Иштер Башкармалыгынын Тергөө
кызматы тарабынан бул факты боюнча кылмыш ишин козгоодон Кыргыз
Республикасынын КЖПКнын 27-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пункту менен
баш тарткан (02-003-2022-003498-01-001-004083).
Свердлов райондук Ички Иштер Башкармалыгынын
Тергөө кызматы

