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ШҚО ЖҰМЫС САПАРЫ

АҚМЫРЗА РҮСТЕМБЕКОВТІ ЕСКЕ АЛУ

ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРЛЕРІНІҢ СӘУЛЕТІ

СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!ІС-ШАРАЛАР

2021 ж. 8 шілдеде ҚР
Сәулетшілер одағы президентінің
м.у.а. Айдар Тәтіғұлов Italian
Design Day – Қазақстандағы
Италия дизайны күніне қатысты.
Іс-шара Қазақстан мен Италия
компанияларының өзара
қатынасын дамыту мен тәжірибе
алмасуға арналды. Айдар
Тәтіғұлов «Қазақстанның
заманауи сәулеті» тақырыбында

2021 жыл Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында Сәулет жылы деп
жарияланған. 2021 ж. 19-21 тамызы аралығында Ресейдің Ульяновск
қаласында «Эко-Берег» халықаралық фестивалі өтеді. Фестиваль
бағдарламасына жағалау кеңістігін сәулет-қалақұрылыстық игеру
саласындағы қатысушы елдердің тақырыптық көрмелері, ғылыми
конференция, талқылаулар, лекциялар мен презентациялар, сондай-ақ
Ульяновск мұражай-қаласы бойынша экскурсиялар кіреді. Фестиваль
аясында «Ульяновск қаласындағы Свияги өзен алқабы мен оның
іргелес аумағын қалпына келтіру және дамытудың ең үздік
концептуалды жобасы» және Ульяновск қ. аумағындағы су спорт
түрлері орталығының ең үздік нобайлық шешіміне екі сәулет конкурсы
өтеді. Фестиваль жөнінде толығырақ: www.ecobereg.ru. Фестиваль
жұмысына ҚР Сәулетшілер одағының атынан Сәулетшілер одағының
Нұр-Сұлтан қаласындағы қалалық филиалының төрағасы Рүстембеков
Серік Исаұлы қатысады.

2021 ж. 15-17 шілде аралығында Айдар
Тәтіғұлов пен Болат Мұсылманбеков
Шығыс Қазақстан өңірінің Өскемен
қаласында жұмыс сапарымен болды.
Мақсатқа сәйкес өңірдегі нақты
ахуалмен таныса отырып, тарихи
құрылыстарды, саябақтар, қала маңы
үйлерін, өзен жағасын, жаңа құрылыстар

ҚР Сәулетшілер одағы 2000-2021 жылдар аралығында бой көтерген,
еліміздің өңірлерінің маңызды сәулет нысандарының тізімін дайындау
бастамасын қолға алды. Бұл бастама жөнінде толығырақ сұранымды
Одақтың www.kazarch.kz сайтынан көре аласыздар.

ҚР СО ТӨРАЛАҚАСЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ
2021 ж. 14 шілдеде Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының
Төралқа отырысы өтті. Онда жарты жылда атқарылған істердің
нәтижелері қорытылды, Одақтың жаңа ұйымдастырушылық
құрылымы ұсынылып, алдағы болатын Съезд талқыға салынды.
Отырыс қатысушылары Одақ съезін өткізуге қатысты ұсыныстарын
жазбаша түрде беру, ҚР Сәулетшілер одағының Жарғысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу жөнінде келісті. Сонымен бірге филиалдар
бойынша Одақ мүшелерінің тізімін нақтылау мен жаңарту мәселесі
көтерілді.

«ЭКО-БЕРЕГ» ФЕСТИВАЛІ

2021 ж. 29 шілдеде ҚР Сәулетшілер одағын ұзақ
жылдар басқарған Ақмырза Исаұлы
Рүстембековтің өмірден озғанына бір жыл
толды. Осыған орай Алматыда кемеңгер
тұлғаны жақындары мен жолдастары еске алу
үшін бас қосты. Жиналғандар қауымы Ақмырза
Исаұлын жүзінен күлкі кетпейтін, көпшіл,
тәжірибесі мол, Қазақстанның сәулет өнеріне
бай мұра қалдырған және Сәулетшілер одағын
адал басқарған тұлға ретінде еске алды.

1936 ж. құрылған

ZAHA HADID ARCHITECTS БЮРОСЫНЫҢ 
ШЕБЕРЛІК САБАҒЫ

2021 ж. 21 шілдеде ҚР Сәулетшілер одағының шақыруымен Zaha
Hadid Architects бюросының директоры Мануэла Гаттоның онлайн
шеберлік сабағы өтті. Гатто ханым компанияның XXI ғасырдағы
жобалары туралы презентациясымен сөз сөйледі. Сонымен бірге
ұйымшыл тиімді топ, сәулет туындыларының тууы мен қолданылатын
бағдарламалық жасақтама жөнінде ой бөлісті. Онлайн шеберлік
сабақтағы7 елдің (Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Испания,
АҚШ) 29 қаласынан 181 тыңдаушының басын біріктірген қауым жақсы
белсенділік танытты. Қонақ тыңдармандардың барлық сұрақтарына
ашық және жан-жақты жауап берді. Шеберлік сабағы кезінде және
Instagram әлеуметтік желісінде де ондаған жағымды пікір айтылды.
Шеберлік сабағына сілтеме http://t.me/kazarch Telegram каналында.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИТАЛИЯ ДИЗАЙНЫ КҮНІ

ҚР СО хатшылығы өзінің барлық мүшелеріне 2019-2021 ж. аралығындағы
мүшелік жарна бойынша қарыздарын жабуларын сұрайды. Бір жылғы
есеп айырысу формуласы 1/3 АЕКх12 ай.

• 2019 жылға– 10 100 тг. 
• 2020 жылға – 10 604 тг.
• 2021 жылға– 11 668 тг.
Мүшелік жарнаны төлеу туралы хабарландыруды алмау оны төлеу тәртібі мен 
мерзімін бұзуға негіз болып табылмайды. Сұрақтар туындаған жағдайда,Одақ
хатшылығының +7 701 711 1787 нөміріне хабарласуға болады .

БСН : 920 840 000 733

Банк: «БЦК» АҚ АҚФ

ЖСК: KZ218560000000004756

БСК: KCJBKZKX

жобалау мен құрылыстағы инновациялық жолдар мен әлем елдері
сәулетшілерінің арасында тәжірибе алмасуды дамыту жөнінде пікір-
таласқа қатысты. Іс-шараны Италияның Қазақстандағы елшілігінің Сауда
айналымын дамыту бөлімі ұйымдастырды.

www.kazarch.kz
info@kazarch.kz

+7 727 258 29 74
+7 701 711 1787

@kazarch.kz  

СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!

ҚР Сәулетшілер одағы өз мүшелері жайлы мәліметтерін АНЫҚТАУ/ЖАҢАРТУ жұмыстарын жүргізуде!
Құрметті сәулетшілер, егер сіздер ҚР СО-ның қазіргі немесе бұрынғы мүшесі болсаңыздар және соңғы жаңалықтар, Одақ атқарып
жатқан істер мен шығармашылық шаралар жөнінде хабардар болғыларыңыз келсе, Одақ хатшылығына +7 701 711 17 87 нөміріне
хабарласуларыңызды сұраймыз

2021 ж. 18-22 шілде аралығында Рио-де-Жанейро қаласында
сәулетшілердің 27-ші Бүкіләлемдік конгресі өтті. Бұл іс-шара
пандемияға байланысты онлайн түрде өтетін болғандықтан, әлемнің
барлық түкпіріндегі сәулетшілер үшін ауқымды және мазмұнды
бағдарлама әзірленді. Конгрестің күн тәртібіндегі сәулет, құрылыс,
тұрғын-үй, қала, инфрақұрылым, мобильділік, урбанизм, мәдениет,
қала құрылысы мәселелері «Барлық әлемдер. Тек бір әлем. Сәулет 21»
атты үлкен ортақ тақырып аясында топтастырылды. Әйгілі сәулетшілер
Кенго Кума, Солано Бенитес, Эдуарду Соуту де Моура, Карла Хуасаба
мен басқалар тұрақты даму, сәулет, қалаларды
дамыту және жасыл сәулет саласындағы
инновациялар тақырыбында әңгіме өрбітіп,
ғимараттар мен қоғамдық кеңістіктерді жобалау,
қайта жаңарту, өзгерту және жақсартудағы өздерінің
құнды тәжірибесімен бөлісті. Қытай, Үндістан,
Бразилия, Жапония мен көптеген басқа елдер
сәулетінің әлемдік тәжірибесі де көп талқыланды.
Конгресс кезінде Бас ассамблея жұмыс істеп, оның
аясында басқарушы органдарға сайлау жүріп, 2026 жылы Конгресс
өткізілетін қала анықталды. II Өңір мүшесі ретінде ҚР Сәулетшілер
одағы дауыс беруге қатысты. Хосе-Луис Кортес 2021-2023 жылдар
аралығына Халықаралық Сәулетшілер Одағының президенті болып
сайланды. Ол көптеген қалалардың тарихи орталықтарының сәулет
және қала құрылысы жобаларын жасаған. Тұрғын-үй құрылысы мен
қала жоспарлау бойынша көптеген басылымдардың авторы. 22 шілдеде
салтанатты жабылуда Рио-де-Жанейро 2023 жылы өтетін келесі
конгресті өткізу өкілеттігін Копенгагенге берді. Конгрестің барлық іс-
шараларын UIA2021RIO сайтының платформасында екі жылдай көруге
болады. UIA2021RIO жөнінде толығырақ келесі арнайы шығарылымда.

Хосе-Луис Кортес
ХСО 2023ж. дейінгі президенті

ды көруге мүмкіндік алды. Филиал басшысы Глеб Юрьевич Трашков,
сәулетшілер Николай Федорович Реутов, Юрий Михайлович Трашков,
және Михаил Васильевич Козловпен кездесу ұйымдастырылды.
Басқосуда ағымдағы мәселелер, қалалық Құрылыс кеңесінің жоқтығы,
мамандар тапшылығы, сапасыз жобалардың көптігімен байланысты
қиындықтар және қаланың сәулет қызметін жетілдіру мүмкіндіктері
талқыланды. Сәулетшілер Одақтың алдағы съезін ұйымдастыру және
өткізу, Одақ филиалдарымен өзара қарым-қатынас, қатардағы
сәулетшілер мен Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан Техникалық
Университетінің сәулет өнері кафедрасының оқытушылары арасынан
жаңа мүшелерді қабылдау турасында сөз болды. Сапар нәтижесіде
Өскемен қаласы бойынша Одақ мүше-
лерінің тізімін жаңарту; мүшелік
жарналарды жинау; мамандарды
дайындау сапасы мен сәулетші
студенттерге арналған оқу
бағдарламарының мазмұнына қатысты
бірлесіп жұмыс істеуге уәделесті.

сөз сөйлеп, сондай-ақ заманауи сәулет, 

2021 ж. қыркүйек – Дэвида Мойестің шеберлік сабағы (BIM сарапшысы)
2021 ж. 7-9 қыркүйек – KazBuild көрмесі. KazBuild көрмесінде ҚР СО атынан
презентациямен үш спикердің сөз сөйлеуі жоспарланып отыр.
2021 ж. 1-16 қазан – Жас сәулетшілердің IX «Леонардо 2021» Минск
халықаралық биенналесі https://www.maca.ru/news.html/id/906

Қазақстан Сәулетшілер одағы өз мүшелерін
Құрылысшылар күнімен құттықтайды! 

(2021ж. 8 тамыз) 
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http://www.kazarch.kz/
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