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Больных больше, чем регистрируется?

Во многих регионах Казахстана регистрируют вспышки внебольничной пневмо-
нии, отличительной особенностью которой является стремительное развитие 
болезни: очень скоро больным становится нечем дышать.

«Вирусная пневмония та, что сейчас проявляется, опасна тем, что развивается не посте-
пенно, а очень быстро. Начинается, как респираторное заболевание, второй, третий (день 
- Sputnik) уже если смотришь, идет как осложнения вирусной. Очень быстро развиваются 
осложнения, дыхательная недостаточность нарастает», - рассказала в эфире телеканала 
«Хабар 24» главврач поликлиники Шымкента Сара Оспанова.

При этом у пациентов отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Профессор кафедры дет-
ских болезней, врач-иммунолог Рафаил Розенсон считает, что пневмонию вызывает,… ко-
ронавирус.

«На 100% утверждать невозможно, но 99,999% – это все-таки коронавирус. Потому что 
никогда ранее в июне внебольничных вирусных пневмоний не было», - сказал врач.

По его мнению, не у всех людей в организме есть коронавирус в таком количестве, чтобы 
тест мог определить его, а если человек еще и прополоскал рот за 2 часа до сдачи анализа, 
то тест и вовсе не определит наличие вируса в организме.

«Те пневмонии мы знали в течение многих столетий, а эта появилась совсем недавно, мы 
учимся на ходу. Когда мы делаем компьютерную томографию, то подавляющее большин-
ство вот этих вот ПЦР-отрицательных имеют очень четкую рентгенологически очерченную 
картину, что вирус ассоциирован полисегментарной пневмонией, которая соответствует при 
коронавирусе подтвержденном», - объяснил Рафаил Розенсон.

Если это действительно так, значит, количество жертв коронавируса в Казахстане в не-
сколько раз больше, чем по официальной статистике

Sputnik Казахстан

Налоговое обязательство
Налогоплательщик (налоговый агент) 

вправе исполнить налоговое обязатель-
ство досрочно. 

Если иное не установлено настоящим Ко-
дексом, налоговое обязательство по пред-
ставлению налоговой отчетности испол-
няется налогоплательщиком (налоговым 
агентом) по окончании налогового периода. 

УГД по г.Риддер

После 21 года
 

Казахстанцы до 21 года не смогут покупать табачные 
изделия. Соответствующую поправку одобрили депу-
таты Мажилиса  проекта Кодекса о здоровье народа и 
системе здравоохранения.

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов в обществе и 
среди депутатов были нормы, регулирующие вопросы про-
филактики и ограничения табакокурения. В результате, по-
правками депутатов увеличен возрастной ценз для продажи 
табачных изделий с 18 - до 21 года, по аналогии запрета про-
дажи алкогольной продукции, - сообщила депутат Мажилиса 
Зауреш Аманжолова.

Также были внесены нормы, обязывающие производителя 
и импортера табачных изделий, ежегодно проводить лабо-
раторные исследования по содержанию никотина в продук-
ции и предоставлять отчеты о результатах исследований в 
уполномоченный орган.

 zakon.kz

Подписывают расписку
 

Что грозит бессимптомным носителям за нарушение 
карантина? Главный санитарный врач Казахстана Ай-
жан Есмагамбетова сообщила, чем грозит нарушение 
карантина бессимптомным носителям.

По ее словам, бессимптомные носители в обязательно 
порядке подписывают расписку, в которой обязуются выпол-
нять требования по домашнему карантину в течение 14 дней. 
Если режим самоизоляции будет нарушен, то могут быть при-
менены административные меры - штраф.

«А если будет установлено, что он, нарушив карантинные 
меры, послужил причиной заболевания других, то это может 
рассматриваться, в рамках уголовного законодательства, как 
умышленное заражение. При этом есть информационные 
технологии, которые позволяют отслеживать, соблюдают ли 
бессимптомные носители режим самоизоляции или нет», - 
заявила Есмагамбетова.

 tengrinews.kz

«Сот кабинеті» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының электронды ақпараттық жүйесі

Қазақстандық қоғам алдында қойылған саяси күшті, экономикалық дамыған және 
құқықтық мемлекет құру жөнінде талап пен міндеттерді орындауда оның барлық 
мүшелері жеке және заңды тұлғалары, мемлекеттік және мемлекеттік емес ор-
гандары осы мақсатқа қол жеткізуге кедергі ететін барлық себептерді жою үшін 
барлық күштерін салады. 

Қазақстан Республикасында сот билігі мемлекет атынан жүзеге асырылып, ең бірінші 
азаматтар мен ұйымдардың еркіндігі мен заңды мүддедерін құқықтарын қорғайды, осы-
лай бола тұра Конституция, заң және басқа да нормативтік және құқықтық актілер норма-
ларын,  халықаралық шарттар нормаларын қамтамасыз етеді. Алдыңғы қатарлы әлемдік 
стандарттарға сәйкес сот жүйесін тұрақты түрде реформалау Қазақстанның құқықтық дамыған 
елдер қатарына енуін көрсетеді, ал сот жүйесі қазақстандық қоғамдағы ең негізгі заңдылық 
демеушісі мен кепілі болып табылғандықтан ол уақыт еншісіне сәйкес дамуда. 

ҚР сот жүйесін реформалаумен белгіленген көптеген мақсаттардың бірі қазақстандық сот 
өндірісін ашық максималды қол жетімді бюджеттік қаражатты үнемдеуге жол беретін қағаз ай-
налымын минимумға қысқартып, IT - технологияларды онымен бірге енгізу болып табылады. 
Енді « прозадан »,  « өзекті мәселеге » келіп тоқталайық.

Біріншіден, Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілеріне енгізілген өзгерістер 
мен қосымшаларға сәйкес соттарға заңды және жеке тұлғалардан, мемлекеттік органдардан 
және ұйымдардан және де өкілдер мен қорғаушылардан тек пошта байланысымен ғана емес, 
қолма-қол фельдъегерлік байланыс арқылы және де әртүрлі ақпараттық сервистер арқылы 
әртүрлі хат-хабарларды жолдау мүмкіндігі бар. 

Екіншіден, « Сот кабинеті » ҚР Жоғарғы сотының электронды ақпараттық жүйесін енгізу 
қажетті ақпаратқа халықтың кең қол жеткізуіне азаматтармен сот жүйесі қызметкерлері 
байланысының минимизациясы, бюрократтық кедергілер болмауына ықпал етеді, өйткені ол 
сот органдарының онлайн-сервистеріне бірегей қол жеткізу болып табылады. 

Үшіншіден, « Сот кабинеті » ҚР Жоғарғы сотының электронды ақпараттық жүйесін пай-
далану үшін: а) Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығынан электронды 
цифрлық қолтаңба алу қажет, б) ҚР ҰКО ЭЦҚ  алған соң азамат (оның өкілдері) немесе заңды 
тұлғалары (оның өкілдері) пайдалану келісімі шартымен таныса отырып, ҚР Жоғарғы сотының 
электронды ақпараттық жүйесінде тіркеледі, оны қабылдау сот актілерін, хабарламаларын, 
хаттарын электронды түрде қабылдау мүмкіндігімен, в) Сот кабинеті» ҚР Жоғарғы сотының 
электронды ақпараттық жүйесінде авторизация пайдаланушымен орнатылған  ЖСН ( БСН ) 
ақрылы және құпиясөз арқылы жүзеге асыралады. 

Төртіншіден, « Сот кабинеті » ҚР Жоғарғы сотының электронды ақпараттық жүйесінің 
негізгі басымдылығы ҚР ҰКО ЭЦҚ  алған пайдаланушы   компьютері бола тұра интернетке 
қосулы ( мобильді телефон ) тәуліктің қай уақытында болмасын қажетті құжаттарды жолдап, 
жолдау туралы сот атауы, күні мен жолдау уақыты көрсетілген талонды сол уақытта алады.

Бесіншіден, « Сот кабинеті » Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының электронды 
ақпараттық жүйесін пайдаланушы процессуалдық мерзімдердің сақталуын бақылай алады, 
және де сотқа белгіленген күні мен уақытында келеді.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік соты кеңсесінің бас маманы 
Тубеков М.Н.


