2022-жылдын 22-февраль күнү Бишкек шаарынын Биринчи Май
РИИБнын электродук маалыматтрды катоо журналына КБРне 02-002-2022003626 саны менен катталган материал боюнча маалымат:
2022-жылдын 22-феврал күнү Бишкек шаарынын Биринчи Май РИИБнын,
нөөмөт бөлүмүнө, 01.12.1980-жылы туулган, Сокулук районун Селекция айылынын
Алтын-Бешик көчөсүнүн № 396 үйүнүн тургуну Уметалиев Кубат Кубанычбекович
арызы менен кайрылган, ал арызында 2022 жылдын 18-февраль туну болжолу менен
саат 03:57 ден 14:00 гө чейинки аралыкта белгисиз адамдар тарабынан Кыргыз
Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттыка талапкер Э. Сурабалдиеванын
1х1 метр болгон агитация банерин уурдап кеткенин кабарлап ага карата чара
көрүүнү суранган.
Окуя боюнча суракка алынган Уметалиев Кубат Кубанычбекович
төмөндөгүчө көргөзмө берген азыркы учурда Бишкек шаарынын Биринчи май
районунда округунан талапкер Сурабалдиева Э.Ж., шайлоо боюнча ыйгарым
укуктуу өкүлү болуп жүрөт, иш туралуу азыркы учурда, агитация иштери жүрүп
турат, андыктан талапкерлердин агитация банери ар бир аймакта илинип турат. 2022
жылдын 10-февральдан кийин банерлер илине баштаган болчу анан ошол куну
Касым жаңы конушунда Профсоюзная көчөсүнүн №106 үйүндө
Э.
Сурабалдиеванын талапкердин 1 х 1 метр, болгон эки даана банер илинип турган
болчу, ошол күнү кечке маал ишениимдуу өкүл Осмонбеков Кыдык 2022-жылдын
18-февраль күнү болжолу менен саат 03:57 де “ Воцап” соц тармак аркылуу видео
жана сүрөт жөнөткөн, ал видеону көргөн учурда биздин банердин үстунө башка
талапкердин банери илинип калыптыр тактап айтканда Тотонов Нурбек
Темирбековичтин банери биздин банердин оң тарабына илип калгандыгы тууралуу
кабарлап аларга жиюерген, андан соң ал Осмонбеков Кыдыкка кундуз тартып
бергиле деп жазган, себеби караңгы болуп калган, ошол эле күнү түшкү саат 14:00
до ага Осмонбеков Кыдык видео тасма жонотүп ал видеону көргөн учурда Н.Т
Тотоновдун, банери жок экенин көргөн, мейли жон эле койолу деп башында
унчуккан эмес андан кийин кечки саат 21.02.2022-жылы чогулуштан Абдразакова
Айжан атту талапкер, Э.Ж Сурабалдиеванын өкүлдөрү банерлерди жулуп
таштаптыр деп оз эки сөз айткан, биздин дагы банерлер уурдалып кетип жатат деп
айткан, ошол себептен талапкер Э. Сурабалдиева тарабына кандайдыр бир терс
корунуштор болбосун деп алдын аалуу максатында арыз менен кайрылып жатабыз,
- деп билдирген.
Тергөөгө териштирүү учурунда Бишкек шаарынын Биринчи май районунун
шайлоо окуругунан Кырыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутатына
талапкер Э.Суравалдиеванын өкүлдөрү тарабынан 1х1 өлчөмдө болгон банердин
баасы болгону 480 (төрт жүз сексен) сом түзгөндүгүн белгилеп, жазган арызы
боюнча текшерүү иштерин токтотуу жөнүндө суранып тосмо арыз менен катталган.
Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн негизинде Бишкек шаарынын Биринчи май
РИИБдин Тергөө кызматынан тергөөчүсү тарабынан 2022-жылдын 26-февраль күнү
Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 27-бер. 1-бөл. 2-п. негизинде кылмыш ишин
козгоодон баш тартуу чечими кабыл алынып ага карата №02-002-2022-003626-01001-004264 кылмыш ишин козгоодон баштуу жөнүндөгү саны ыйгарылган.
Бишкек шаарынын Биринчи май РИИБдин Тергөө кызматы.

