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Верховный суд 
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Административный суд Ысык-Кульской области согласно Вашего письма от 
08.08.18 года за №02-11/1805 направляет Вам отсканированное внелроцесеуальное 
обращение 28 граждан города Балыкчы по административным делам №АД-121/20-МИ, 
АД-122/20-МИ, АД-123/20-МИ, А Д -124/20-МИ, АД-125/20-МИ, АД-129/20-МИ, АД- 
130 20-МИ, А Д -13.1/20-М И, АД-132/20-МИ, АД-134/20-МИ, АД-135/20-МИ, А Д -136/20- 
МИ, А Д -148/20-МИ, АД-149/20-МИ, АД-150/20-МИ, АД-151/20-МИ, АД-152/20-МИ. АД- 
153/20-МИ, АД-154/20-МИ.

Приложение: Отсканированное внепроцессуальное обращение на 6 листах и 
почтовый конверт 1 шт.

И.о. председателя Тагаев М.М.
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V  Ысык_Кол административтик сотунун 

Председатели М.М.Тагаевке

Кайрылуу

Балыкчынын тургундары, "Кыргызтрансавто" нын акционерлери, Балыкчы эт 
комбинаттыи учредителдери, ОсОО Реалдын учреднтелдери 31.05.2020ж. жыйналыш откорду. 
Себеби, экс- чиновник, БЭКтин директору С.Урманаевшн элге кылгаи «ииатчылыгы, мыйзам 
бузууяары, элдин укугун тебелеи тепсеген кылыктары, корупциялык жол менен мыйзамсыз 
байыганы жонундо айтып, Президентке, Коопсуздук Кшешке, тийиштуу органдарга, Балыкчы 
мэриясына, Балыкчы муниципалдык болумуно, УКМКга , Баяыкчы прокурагурасына. Каракол 
ШИИБно, Балыкчы ШИИБно Сотторго кайрылуу жасайлы деген чечим кабыл алынды. 
(Т иркелет).

С.Урманаевке карата айтылган факты лар документ алдуу тастыкталган жана тергоо 
органдарына берилген. Бирок Урманаевтин мыйзам бузууларына тергоочулор, соггор ондогон 
жылдаи бери тийиштуу мыйзамда корсотужгад акыйкаттуу чара шрботондуктон биз ушушдай 
кадамга барууга аргасыз болдук. Одюндуктан эл, анын ининен биз даты озубуз 
корутщионерлерди , мыйзамсыз байыгавдарды бетин ачьш , Президентке. укук коргоо 
органдарына 'срндшба» керек деп чечшк. Президентоз\ айтып жатпайбы.

Биз Президенггин . олкодо бол\н жаткан коррупцияга, мыйзамсыздыкка,, элдин эсебинен 
мыйзамсыз байыгандарга, каршы жургузгон курошуно кошулуп, кайдыгер мамиле вдйбай, 
Сиздерге 31.05.2020ж. элдин жыйналышынын чыгарган токтомун жиберин, кайрылуу жасадык 
жана С.Урманаевке мыйзамда каралган тийиштуу чара корууну сурайбыз.

Балыкчы тургундарынын атынан , МашанярА.

Ө1.06.2020Ж.

Данияров К,

Лбдылдаев М. 
Байшукурова С., 
Джылкыбаев М.

Тиркеме:
1 .Балыкчы ту'ргундарынын 31.05.202Ож,откоргон жыйналыштмн торктому.



Бадыкчы шаарынын тургундарыньщ 31.05.20ж.чог>'лушу.
Маселе: С.Урманаевтин элге кылган мыйзамсыз кылыктары 

жонундо талкулоо 
Катышты £ $  ŷ cit ju

Балыкчынын тургуидары^ " Кйргызтраисавто" нын акциоиерлери, Балыкчы эт 
комбинаггын учредителдери. ОсОО Реалдым учредительдери бугунку откоргон жыйналыштын 
себеби, экс- чиновник, БЭКтин директору С.Урманаевтий элге кылгай кыянатчьшыгы, мыйзам 
бузуулары, элдин укугун тебелеп тепсеген кылыктары, корупциялык жол менен мыйзамсыз 
байыганы жоңунда айтып* тйнищгуу органдарга жеткирели деген максат менен чогулуп отурабыз.

Биз, Балыкчынын тургундары. Чон казат кыймылынын акыйкатсыздыкка, коррупция! а, 
паракорлукка, мыйзамсыз элдин эсебинен байыгандарга каршы чыгып, олкону остурбой жаткан 
терс корунуштор менен курошуп жаткандарын коруп жатабыз. Чои казат кыймылы эбегейсиз чон 
жана маанилу маселелерди козгоду. Бул маселелер ондогон жылдар бош Президент, Окмот 
Жогорку Кенеш аракет кылганы менен корупетядан аршбадапс, тескерйсшче кобойуп жатат. 
Себеби коррупцией жое турган чнновниктер^ еоттор, укук коргоо органдардын кызматкерлери 
таможня, налоговиктер, комуско саботаж жасап, оздору каршы болууда. Анткеии коррупция 
жоюлса алар жалан зарплатаиьш козун карап кенен жашай албай калышат,

Корта, угуп жатабыз олкобуздогу чиновиштердии, сотгордун, укук кортер органдарынын 
кызматкерлери каидай хан сарайларда жашап жаткандарьш, гектарлаган жерлерди менчиктеп 
алгандарын, завод фабрикаларды приватгаштырып алышып пштеген элдерди чыгарып салышып 
жана ал мекмелерли базар, готовый центр кылып алышты. Уст>лор\нон иш козгол>п соттолуп 
жатышат. мыйзамсыз алган оокаттары текшерилип ж аш .

Ошондуктан эл анын ичинен биз даты озубуз корупционерлерди , мыйзамсыз 
баныгандарды бетин ачып анан Президентке, укук коргоо органдарына беришибиз керек. 
Президент озу айтып жатпайбы. Биз олкодо болуп жаткан мыйзамсыздыкка, коррупцияга, эядан 
эсебинен мыйзамсыз байыгандарга кайдыгер мамиле кылбай, каршылык корсотпосок, жакыңда 
будар бизди илгеркп байлардай болуя уруп согуп малай кылышат.

Биздин шаарда Урмангаев C .R  деген адам бар, аңын мыйзамеыз кылыкгарына жан батты, 
элдии кыжыры келуудо. С.Урманаев, еозуно турбайда, алдамчы, ныеабы жок ач коз, адам 
катары элге бедгцлуу болду. Себебн ал байлыгына чиренип. каалаганын жаеап жатат.

С.Урманаев элдин мыйзамдуу гурдо алган 2-3 сотка жерин мыйзамсыз талашып 1943 
жыддагы токтомду кореотуп сотко бернп жатат. ЖашоочупарГа ш дао таркутуп: мен силерди 
уйунордон чыгарам,; ачшчтарышрды мага откоруп бершле деп дшйшш* Ысык-Колдун соттару 
меиин гтйдама чечет, мени ута албайсынар деп, сотторду сатьш алтан кишидей болуп, ачык эле 
элге айтып жатат,. Ысык-Кол облусуиун административтик соту(еудья Тагае® М.}» 77 жыл! отсо 
даты, отуп кеткен моонотту калыбына кельтирип. ишти карал жатая, Баш кчй мэриясьшын 
токтомдорун козго илбей, Урманаевке бересеси бардай.

Урманаев С, байлыгьша чиреадр 28-май 2020-жылы Ы еык-Кол административтик соттун 
имаратынын ичинен, топ элдйв козунчо, Балыкчыдагы беягалуу коомдук шимер, укук коргоочу, 
«Валыкчь*»коомдук бирикменйн башкармасы. элдин укугун коргогон мыйзамдуу окупу болгон 
С.АкеевТи С.Урманаевтин, баласы Урманаев Э., небереси Султанов Б. болуп урушуп, 
денесине ж аракат келгиришти, Акеев С. азыркы убакта болышцада дарыланьш оор абалда 
жатат, мээси чайяадып. Окуя болгөн жерге милиция келип , Каракол ШИИБна арыз берилип, акт 
тузулду. Тергоо Каракол ШИИБнун тершочусу Э.Турдубековко тапшырыдды.

С.Урманаеш ин мындай зордук-зомбулугу биринчи жолку эмес.



Оз убагында Урманаев С. балйсы Урманаев Э. болуп, Караколдо сот учурунда доогердии 
окулу К.Данияровко элдин козунчо коя салыщкан. Милицияга арыз жазыльш бирок тергоо иш 
аягына чыкпай жабылып калган. 2014 жылы С. Урманаев кайрадан К.Данияровко (экинчи 
группадагы инвалид) кол салып. уруп сабаган, К.Данияров больницага жатып чыккан. Арыздануу 
моойету ©туп кетти деген жал гаи шылтоо менен Балыкчы ШИИБнун тергочусу иш козгобой 
койгон. Граждаидык сот аркыллу С.Урманаевтин куноосу аныктальщ 10 мин сом морадык зыян 
тологон.

Эми болсо минтип элдин мыйзамдуу окулу С.Акеевти сабан еалыщты. Бул адамдарга 
мыйзамда каралган чара корулуш керек., же милициянын же i екчилери Урманаевтерди коргоп
ишти тымьгзын бутуробу?

С.Урманаевке мындай кылыктары конумуш болуп калган. Ал байлыгына таянып, 
баардык иштерди акча менен бутуруп, конуп калган. Урманаевтин кандайча байыганы белгилуу 
болуп каллы. Анын бизнеси жок .Бирок Урманаев С. олкодог\ 100 бай кишинин катарына кирет 
экен. Кандайча байыганын эл билиш керек.

Балыкчы эт комбинатгын (АО БЭК) 76% акциясын ОАО "Кыргызтрансавто" сатып алган 
жала "Кыргызтрансавто" акционерлерине таандык болгон. 1998-жылдан 2002 жылга чейин 
Урманаев С.И. министр:, губернатор болуп иштеген. 2002-жылы С.Урманаев Аксыда элдин каны 
тогулуп. 2008-жылы Аксы окуясы боюнча куноолу деп табылып 5(беш) жылга соттолгон, 3 жылга 
жетекчилик жумушка иштоо укугуиан ажыраган. Бирок губернаторлуктан тушкондон кийин, ОАО 
"Кыргызтрансавто" го кайра директор болуп алган. Ошол куидон ушул кунго чейин эт 
комбината,! С,И. Урманаев «менчигине» айланхьш алган. Эт комбинатгын ичийДе шунун жеке 
менчик 30-40 малый бекер карман арендага акча толобойт, БЭКтин территориясын 
"Кыргызтрансавто"нун машинелери учуй стоянка катары колдонот, акча толобойт, эт 
комбинаттын гехникасын жеке менчик жумуштарына колдонот акча толобойт.

24-апрель 2009-жылы кесиби миллим болгон Н.Бекхурованы учредительдердин 
злуксааты жок зле БЭКгии директору кыдьш койгон жа.ш эт комбинаттын муякун тоноп, 
цехтерди талкалап. оборудованиелерди металаломго откоруп тушкон акчанын кайда кеткени 
белгисиз. Кирпич, ЖБИлерди чыгарып кетип С.Урманаев менчик сарай салды. Консерва чыгарып 
иштеп жаткйн комбинаты жаап салышты. Консерва жасайлы деген ондогон уйларды базарга 
Бектурова Н. сатан акчасы кайда кеткени белгисиз-Макарон чыгарган цехти, пекарняны жаап 
салышты. Оборудованйяеын чыгырып кетишти, Эт комбинаттын кредитке алынган 112 баш 
жылкыларын озум билемдик кылып сатып 5 млн. сомдон ашкан акчасын кассага тушургон эмес. 
Комбинатгы талкалап-тоноп иштоого жараксыз кылышты.Иштегеи элди бут жумуштан чыгарды.

БЭКтин бутундугун сактоо максатында, 09.04.2012-жылы Балыкчы шаардык сотунун 
чечими менен комбинагшн мулку арестке коюлган. Бирок С. Урманаев менен Н.Бектурова, 
БЭКтин мулку аресте турганына карабай , еоттук аныктамаларды жана Кыртаз 
Республикаеыным мыйзамдарын одоно турдо бузуп, 2012-2014 жылдары эт комбинатган 5 
машина менен оборудование, темир, 4 машина менен курулуш материалдарды, ЖБИ, жана башка 
мулкту эт комбинатган чыгарып кетишкен. Акчасы тушкон жок.

Бул факты боюнча 6-шоиь 2015-жылы №17-15-114 сандуу кылмыш иш козголгон. 
Бирок ушул кунго чейин тергоо иштери бутпой, войШита болуп Баш кчы ШИИБнун 
©ндурушундо журот .

25. 17.06,2015ж. еоттук аныктаманьш негизинде, Балыкчы сот аткаруучунун токтому' 
менен ОсОО БЭКтин 104 объектисн (цехтер, мулкТОр) ©Нише алынып, ареевке кОюлган.

С.Урманаев. Н. Бектуровалар. мулктор камакта турганына карабай, жана мыйзамды 
бузуп, комбинаттын 15 объектисинин материалдарый 26.05.2017 ж. БЭКтин учреднтельдерине 
билгизбей, С.Урманаевтин небереси Б.Султанов аркылуу, 3 оор жук тамуучу полуприиев 
фургон менен оборудованиелерди, темирлерди эч каидай документа жок эле чыгарылып кетжш.

Буя факты боюнча, 27,05.2017ж.. 09.06.2017ж, 12.06.2917ж. Балыкчы ШИИБно арыз



менен кайрылганбш. Арызыбыз 09.06,2017ж. Балыкчы ШИИБда КЗСК-489 сандуу болуп катталган 
жана сотко чейинки ЁРПП катталган. Тергоосу журбой турат.

Урманаевтер "Кыргызтрансавто" га тийиштуу ЖЧК Реалдын 7 заправкасын 15 жыл 
шитетишти. Тушкон кирешени "Кыргызтрансавто" го беришкен жок. Албетте оздорунун 
чонтогуно кетти. 10 млн. ашкан сом го Кытайдан эки кирщгчный заводдун оборудованиещщ альят 
кеяип мшшиондотн сомг о Завод курду . БЭКтин, яоша ’’Кыргызтрамсавто" нын техаикасын 
уулу Урманаев Н. жекс менчик кирпич завод курганда колдонду, милиондогон акчасын 
толөбойт. Материалдарды, электро двигательдерди, транепортерлорду эт комбинаттан ташыды 
акчасын тологон жок.

Азыркы учурда Урманаевтин дагы бир коррупциялык шди аныкталды. 2003 жылы 
С.Урманаев. БЭКтин директорумун деп калп айтып. эт комбинаттын 100 оорунду 4 шадкдуу 
общежитиясын, учредительдерге билгизбей, мэрияга откоруп бериптир. Бир-эки жылдан кийин 
кайра мэриядан ото арзан баага 134 мин сомго! озунун куйо баласына саттырыптыр жана 200 мин 
долл ар га (болжол менен 10 млн. сом) башка бир кишите сатышыптыр! (Мына мыйзамсыз 
байлыктын фактысы). Ошентип афериетик жана коррупциялык иш жасашты. Общежитие жилой 
фондко кирет, ошондуктан мыйзам боюнча сатылбаш керек эле. ОНБга кайрылганда, алар 
корупциялык белгилер бар деп тапкан жана ишти Балыкчы ШИИБно откоруп беришкен. Иш 
каралбай жатат.

С.Урманаев директор Н. Бекгурова менен комбината , кароолчулардын айлыктарын 
«конверт» менен берип, Соцфондко пенсиялык толомдорду толобой, арендадан тушкон 
акчалардан салык толобой, жатат. "Кыргызтрансавто" нун шофлоруна мыйзамсыз турдо айлык 
акысын толобой койгон, сотко бесе . сот карабай койду.

С.Урманаев менен Н.Бектурованын уголовный иши тергелип жаткан убакта, 
учраджгельдерге билгизбей, НДЗектурованы жумуштае кетирип, озу эт  комбинатка директор 
болуп аяыптыр. Эт комбинатка директор бодгондон кммн, мыйзамда бузуй эт комбинатты 
аялы К Жийдебзааага ж еш  ченчнкке 0 е р т  годны. собраннешш чечнми бар деп. Мындай 
иштер \ головный кодексге каднмки эле рейдерский захват деп аталат . Мындай алдамчы 
адамды мыйзам боюнча иш козгоп соттош керек. Бирок укук коргоо органдары тийштуу 
милдеттерин аткарбай С.Урманаевше карата тийиштуу чара коргон жок.

Тергоо органдарына арыз берсек Балыкчы ПНЙБяуя началиюги эч чара корбойт, 
Ущундай волохитадан кийин, Балыкныньш ШИИБнун начальниги дагы коррупциялашып 
кеткенби деген ой пайда болот экен.Ушундай себептер менен олкодо коррупция, паракорлук 
уурулук азайбай эле кобойуп жатат.

Эми, "Кыргызтрансавто" боюнча: 1996 жьида ноябрь айында Урманаев С. озум 
билемдикке еальш, шшгеген кызмат абалынан кыянатгык менен пайдзланып, акциоперлерге 
айтпай, алдоо жолу менен коялективке беридген акциялардын 49,7% озуно корупциялык жол 
менен жаздырьш алган экен. Бул Мыйзамсыз факт акционерлерге бйийнип кадыи, биз 2010 
жылдын июнь айынан бери Урманаевтин мыйзамсыз алган акциялары коллективке таркатылсын 
деп сотко кайрылдык, бирок сот карабай койду, Ошол акцияларга тологон 2.4 млн. сомду жасалма 
докумеитгердин негизивде тологон деген шек бар. Себеби бул ири суммадагы акчаны 
Урманаев кайдан алганы белгисиз, налог толонбоптур, жана деклорациясы жок. Ошол убакта ал 
Жогорку Кенештин депутаты болчу.

Мыйзамсыз жолдор менен автобазаншн 35% акцияларын (баасы 2 млн. ашкан сом), аялы 
Жийдебаева К. ээяик кыяып алган. Мындай ири суммадагы акчаяы врач болуп иштеген аялы 
Жийдебаева К. кайдан алгандыгы белгисиз. Налог тОдонгон эмес, декларация жок, Азыркы убакта 
айтылган акциялардын изин жашырыш учун, оздорунун жакын туугандарына (Жусуповко К. 
Бербаевке А) фиктивный келишим менен откоруп беришкен.

1995 жылдын ноябрь айында «Ташинтерм» мекемесинен автобазага автоуслуганын 
эсебинен келген баасы 34 734 доллар турган 4650 зермосту жакын тууганы Жийдебаевке А. 
жаздырьш койгон экен. А.Жййдебаев олгондон кийин. бул акчаларды озунун уй булоосундо



жазылганы белгилуу. Бул кадим ки эле автрбазанын мул кун мыйзамсыз ээлеп алтнга жатат. Фин 
полиция га кайрылсак арызыбызды карабай койду.

2008 жылдын ноябрь айында Озгочо кырдаал министирлиги Туп районунун Токтаяи 
айылындагы еуу кашйын куруу объектисине жарыяланган тендерге «Кыргызтрансавто» катышып 
женуучу болот. Куруу иштерине келишим гузулуп, белгиленген моонотто курулуш иштери бутуп 
заказчикке откорудуп берилет. Бул курулуштан тушкон 200 мин сомдон ашык таза кирешени С. 
Урманаев озунун фиктивный жеке менчик «Реал» курулуш фирмасын ача коюп, корругашялык 
алдамчылык жал метен акчалай которту'п алган. Прокуратурага кайрылсак эч чара коргон жок.

2019-жылы "Кыргызтрансавтонун " баасы 6 млн. сомдон ашкан «Мэреедее» 
маркасыидагы 3 машинени рефрижератору менеи, соттук аресте турганына карабай, белгисиз 
жакка жоговдану белгилуу болуп калды. Кайда кеткенин белгисиз. Милицияга арыз берсек алар 
ЕРГХПга каттая коюп бирок тергоо иштери журбой жатат. Ушундан кийин, Балыкчы ШИИБнин 
ишинде коррупциянын белгилери бар деп тушунобуз

Автобаза приватташтырылганда250дон ашкан киши иштеген. Бирок 2012-жылдан бери 
550 акциоиери бар ЛАК "Кыргызтрансавто". С.Урманаевтин буйругу менен тая такыр иятебей 
турат. Иштеи айлык алгандары: директор, секретарь, бухгалтер, 3 кароолчу. Окмоткр арыз мшен 
кайрылсакэч реакция жанажоря жок,

Урманаевтер мыйзамсыз иштерди каалагандай жазашып, акционерлерге тийиштуу 
мулкун каалагандай тоноп. акционердик коомду сызга отургузушту. Мисалы бнз билгенден: 
кудасьиа базар басы 15 мин доллар турган супермазды жасалма жокументтердин негизинде белек 
кылып берип койгон, бир туугандарына арзан баа менен Газ-53 маркасыидагы 2 машинени 
берген. Карындашына автобазага тиешелуу шоферлор жата турган квартираны арзан баада берген

Уулу Урманаев Н. автобазага тийшшуу Форд машинесин айдап, авария кыяып, автобазага 
арзыбаган акча тодой кутулган. Жалалабад курортунда мекемеге тииштуу гостиницаиы жалан 
озунун кызыкчьпыгыиаяайдаланьш. ту шкоцтоломдорду озу'но альшатэяжв.

2012 жылдзнбери ’’Кырзызгрзнсавто" нын 32 супер маэын арендах* берия, арендадан 
тушкон акчаны доходко кийирибей, тийиштуу налогдорду бюджетке толобой журот.Арыз жазсак, 
Балыкчылын сапык инспекциясы , Ресиубликалык бюджетгин тартыштыгына карабай, сапыкты 
толотуу боюича оч каидай чара корбой жатат.

Мына ушинтип. С.Урманаев "Кыргызтрансавто"иун , ЖЧК БЭКтин, ОАО 
"Кыргызтрансавтонун" дочерний мекемелери ОсОО Реал, ОсОО Алтын булак мекемеяердш 
акцияларым, буюмдарын мал-мулкун, материалдарын мыйзамсыз алып сатыя, 
техиикаларын бекер колдонуп байыды. Айтылган фактылар тергоого берген документгерде 
корсолт у лго1!. Мыйзамсыз алган байлыктарды мыйзам боюича оордуна койдуруш керек.

Балыкчы Ш ИИБнун начальниги козголгон иштердин тергоосунун журушун текшербей, 
С.Урманаевтн жана небереси Б.Султаноюу, Н.Бектурованы коз коруне эле шргоп жатканы 
корунуп калды. Корсо Урманаевтян кудасы Чалбаев деген, Ген прокурордун орун басары 
болуп иштейт экен. Ошол иштерди жаитырып жатса керек. Азыркы учурда С.Урмнаевтин кудасы 
Чалбаев 200 мин доллар пара менен кармалып камакта жатат.

Мындай иштери менен Урманаев С.И. Президеиттин, Окмотту'н. региондорду онуктуруу 
программасына. олкону'н зуруктуу экоаомикалык онугусуно карты  иш жазап зыян келтируудо.

Урмаиаевтим кылыктары жонундо Президентке, коопсуздук кенешке арыз менен 
кайрылыш керек. Бугунку жыйналыштын жьшынтыгы менен С.Урманаевтин аракетгерине чара 
коруш учун, тийиштуу укук коргоо органдарга, мамлекеттик органдарга талабыбшды коюшу’буз 
керек.

Суйлогондор: Абдылдаев М. Алымбаева Т. Маюашю А. Мамытова Т. Данияров К.
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Балыкчышаарбишнтургундарыиын 31 .15.2020ж.о1Шргон Чогулушуыун токтому:

1. Каракол ШИИБу Урманаевгер М  майда 2О20^жылы эодвн окуяу С.Акеевти уруш денеейне 
жаракат келтиргендши учун куноодулордун уступом мыйзым бощича кыямыщ ища козголсун 
жаиа тыкат тергоо жургузулсун. (тергоочу Э.Турдубеков).
З.Укук коргоо оргаидары С.Урманаевтин "Кыргыэтрансавтй" До, зкасаган мыйзамсыз иштерин 
нликтеп элдин акииялары, Урманаевке, жана анын аялы Жийдебаевага таандык болуп 
калгашньш мыйзамдууяучу'н текшереин.
3. Укук коргоо оргаидары С.Урйанаевтии Балыкчы ж  юмбинэтындагы озуиун меичик малы бекер 
ба1ч>щтандышн, 'Жыргызтрансавто" иын машииелершив эт комбииеттьштсрриториясывдабшер, 
акча толобой тургаадьптйн текшереин.
4. БШШКЧЫ эт комбипатыныи 20% акииялары кандай жол мшен С.Урманаевтин баласы 
Э.Урманаевке берилгенин жана мыйзамдуулугун текшерснн
5 Балыкчы ШИИБнун тергоочуиору волокига кылбай О.Урманаев, Б.Судтанов, Н.Бектурованый 
устунон козголгон 3 кылмыш ишти сотко чейинки чергоосун бутуруп еотко ашырсын.

✓  б.Исык-Колдун административтик сочу (судья Тагаев М) ,С. Урманаштин элге карата берген жер 
боюнча доо арызын тыкат юилдеи мыйзамдуу, акыйкапу чечим чыгарсын.
Т.ЖыЙналыштын ‘Коктому Балыкчы мэриясына, Балыкчы мунивдиалдык болумуно, СНБга, 
Балыкчы прокури гурасына, Каракол ШИИБно, Балыкчы ШИИБно жонотулсун.
8 Президентке, коопсуздук Кенешке, Окмотко кайрылуу жазмлсын.
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