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Алматыда 2021 ж. 7-9 қыркүйек аралығында «Атакент» іскерлік

ынтымақтастық орталығында KazBuild 2021 атты 27-ші

қазақстандық халықаралық құрылыс және интерьер көрмесі өтеді.

KazBuild 2021 көрмесінің үш күнінде мемлекеттік органдар

өкілдері, мамандандырылған қауымдастықтар сарапшылары,

салалық кәсіподақтар, отандық және шетелдік құрылыс

компанияларының мамандары құрылыс индустриясының жаңа

жағдайда дамуы, қазіргі салалық трансформациялар, дамудың

жаңа басымдықтары туралы әңгімелейді. Көрмеде Қазақстан

Сәулетшілер одағы көрермендерді Одақтың қазіргі қызметі

жөнінде айтып, Қазақстандағы соңғы сәулеттік шешімдермен

таныстырады. Барлық Одақ мүшелері мен серіктестерді қатысуға

шақырамыз!

Назар аударыңыз! Көрмеге промокоды бар тіркеу жүйесімен
кіресіз.
Мына сілтемеден тегін билет алыңыз немесе. KBA2021KGR

промокодымен www.kazbuild.kz сайтында тіркеуден өтіңіз.

ҚҰРМЕТТІ СӘУЛЕТШІ ШӘМІЛ НЫСАНБАЕВ ДҮНИЕДЕН ӨТТІKAZBUILD 2021 КӨРМЕСІ

2021 жылы 28 шілдеде 84 жасқа қараған шағында Өзбекстанның еңбек сіңірген сәулетшісі Серго Михайлович Сутягин дүние салды. Біз

бұл талантты сәулетшіні жақсы танып, жақсы көрдік. Бізді көп жылдар бойы шынайы, адал достық байланыстырды. Серго Михайлович

Қазақстанға жиі келетін және Алматы мен Шымкент қалаларына барғанды жақсы көретін. Көптеген сәулетшілер оның 2013 жылдың

шілдесінде Алматыда өткізген шеберлік сабағын әлі күнге дейін еске алады. Соңғы жылдары Серго Михайлович фильмдерге көп түсіп,

режиссерлер өз жоспарларын іске асыру үшін әр түрлі көркем рөлдерді ойнады. Серго Михайлович көп жерлерді аралады, қазір қыздары

мен немерелері тұратын Италияны қатты жақсы көретін.

суретшілермен сөйлескенді жақсы көретін. Театр мен кино оның жан дүниесінде ерекше орын алатын.

Шебер бүкіл өмірін Өзбекстанға арнап, осы үлкен және бізге дос елдің барлық шаһарларында өшпес

шығармашылық ізін қалдырды. Серго Михайлович жас сәулетші бола тұра, «Панорама» кинотеатрын

жобалап, салғаны үшін кеңінен танылып, Мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Әлі күнге дейін өте

заманауи және өзекті болып көрінетін Ташкенттің барлық тұрғындары Ғарышкерлер метро станциясын

біледі. Ал Серго Михайловичтің өзі әрқашан мақтан тұтатын аяқталған жобасы – Нүкіс қаласындағы

қазіргі заманғы өнер мұражайы. Оның Өзбекстаннан тыс жерде көптеген конкурстық жобалары мен

ұсынымдарды жүзеге асырылды. Серго Михайловичтің ізбасар шәкірттері оның ісін жалғастырып,

Өзбекстанның сәулет өнерін әрі қарай дамытуына тілектеспіз.

Италияда болғанда Серго Михайлович көп сурет салатын. Көбінесе ол XVII-XIX ғасырлардағы италиялық сәулет өнерінің табиғаты мен
сұлулығын жеткізетін пейзаждарды өте жақсы меңгерген. 2021 жылдың 23 ақпанында Ташкенттің Орталық Көрме орталығында Серго
Михайлович суреттерінің жеке көрмесі өтті. Серго Михайловичтің жүрегі кең әрі мейірімді еді – мүсіншілер, өнер шеберлері мен

Айдар Тәтіғұлов, сәулетші – Осындай көрнекті және талантты сәулетшімен үнемі сөйлесіп тұру мәртебесіне ие болғанымды үлкен сәттілік
деп ойлаймын. Біздің қазақстандық жас сәулетшілерімізді Самарқанд пен Бұхара қалаларына қалай апарғанымыз және осы әдемі
қалаларға барар жолда Ташкент қаласындағы Сутягин шеберханасында шеберлік сабағына қатысқанымыз есімде. ҚР СО басшылығы 2017

жылы шеберді 80 жылдық мерейтойымен құттықтау үшін Ташкентке арнайы барды. Соңғы күндерге дейін мен онымен WhatsApp арқылы
үнемі хабарласып, Серго Михайловичтің жетістіктері мен істеріне қызығушылық танытып тұрдым. Талант пен өмірге шығармашылық
көзқарас сәулетшінің қолы тиген барлық нәрседен көрінді. Серго Михайлович әрқашан жастарға қолдау көрсетіп отыратын және оның
шәкірттері көп болды. Біз бұл мейірімді және көңілімізге жақын жанды қатты сағынатын боламыз.
Бахром Усманов, сәулетші – Серго Сутягиннің өмірден озуымен Өзбекстан сәулет өнеріндегі бір дәуір артта қалды! Жан-жақты көрнекті
тұлға! Сан мыңдаған жас мамандардың ұстазы. Ұлы Олимпиадашы. Мен оның оқушысы, досы болғанымды мақтан тұтамын. Мәңгілік
есімізде!
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1 бет

Тоқтар Ералиев, сәулетші – Меніңше, Серго Михайлович – бұрынғы ҚСРО-ның ең мықты
сәулетшілерінің бірі. Ол композицияны жақсы сезінетін талантты сәулетші болды. Ол Өзбекстанның
дәстүрлі сәулет өнерінің қағидалары мен заңдылықтарын терең зерттеді. Оның білімі мен тәжірибесі
Хиуа, Бұхара және Самарқанд сияқты тарихи қалалар үшін көптеген жобалар мен әзірлемелерді
дүниеге келтірді. Шебердің көптеген идеялары жүзеге асырылып, көптеген ойлары жоба түрінде
қалды. Сутягиннің жобалары мен жұмыс сызбаларының деңгейі жоғары әлемдік деңгейге сәйкес
келеді.

ҚР Сәулетшілер одағы өз мүшелерін 2000-2021 жылдар аралығында бой көтерген, еліміздің өңірлерінің маңызды сәулет нысандарының

тізімін дайындауға қатысуға шақырады . Бұл бастама жөнінде толығырақ Одақтың www.kazarch.kz сайтынан көре аласыздар.

«ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ СӘУЛЕТШІ МАМАНДЫҒЫ» АТТЫ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

Құрметті тәжірибелі сәулетшілер!

Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағы «Қазіргі жағдайдағы сәулетші мамандығы» атты дөңгелек үстел ұйымдастырып, өткізуді

жоспарлап отыр. Тақырып өте өзекті және маңызды. Егер сіз дөңгелек үстелге қатысқыңыз келсе, бізге хабарласыңыз. Сізде Одақ алдында

жарна бойынша қарызыңыз болмауы қажет және Одақ хатшылығына дөңгелек үстелде сөйлейтін сөзіңіздің тезистерін тапсыруыңыз

керек. Ағымдағы шектеулер мен жағдайды ескере отырып, біз бұл бастама бойынша кері байланыс алғаннан кейін, дөңгелек үстелді

өткізу форматы мен орнын анықтайтын боламыз.

2021 ж. 9 тамызда 78 жасында
Алматының алғашқы Бас жоспары
авторларының бірі, Қазақстан
Республикасының Құрметті
сәулетшісі Шәміл Нысанбаев
дүниеден өтті. Шәміл Еркебұланұлы
жарты ғасырдан астам уақытын
қазақстандық қала құрылысына
арнады. Шәміл Еркебұланұлы 1967-
1973 жылдары «Казгорстройпроект»
жобалау институтында жұмыс істеді,
онда ол

Қазақстан қалаларының қала құрылысы мәселелерімен

айналысты. Шәміл Нысанбаев Алматы қаласының Бас жоспарын

әзірлеу үшін 1973-1983 жылдары «Алматыгипрогор» институтында

еңбек етті. 20 жылдан астам - 1983 жылдан 2007 жылға дейін -

Шәміл Нысанбаев Алматы қаласы бас сәулетшісінің бірінші

орынбасары болып жұмыс істеді. 2007 жылдан өмірінің соңына

дейін Шәміл Еркебұланұлы өзінің кәсіби қызметі – қала

құрылысын жобалауды тоқтатқан емес. Ол қазақстандық

сәулетшілер мен қала құрылысшылары арасында лайықты бедел

мен құрметке ие болды. Нысанбаевтың жобалары мен

әзірлемелері әрқашан мамандардың үлкен қызығушылығын

тудырып, жоғары деңгейде орындалатын. Қазақстан Республикасы

Сәулетшілер одағы Шәміл Еркебұланұлының отбасы мен

жақындарына қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.
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«Басқа өнерлерден гөрі сәулеттегі шығармашылық өмірмен байланысты»
Алексей Щусев, орыс және кеңестік сәулетші, сәулет өнері академигі, Императорлық көркемөнер академиясының мүшесі

1936 ж. құрылған e-mail: info@kazarch.kz web: www.kazarch.kz phone: +7 701 711 1787 Instagram: @kazarch.kz  
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ЭКО-БЕРЕГ ФЕСТИВАЛЫНЫҢ  ҚОРЫТЫНДЫСЫ
«Эко-Жағалау-2021» (2021ж.19-21 тамызы) фестивалінде ҚР Сәулетшілер одағының атынан ҚР СО Төралқасының мүшесі С.И.Рустембеков
қатысты. ҚР СО атынан Серік Исаұлы фестиваль аясында ұйымдастырылған үш сәулет байқауының қазылар алқасының мүшесі болды:

1. «Свияга өзен алқабы мен оған іргелес аумақтарды жаңғырту мен дамытудың үздік
тұжырымдамалық дизайны»;

2. Ульяновск қ. аумағындағы «Су спорты орталығы» үшін үздік эскиздік шешімге
жарияланған ашық шығармашылық сәулет байқауы;

3. «Urban-Волга» өңірлік фотомарафоны.

Фестиваль бағдарламасы өте ауқымды болды. Байқаудың қазылар алқасына қатысудан басқа,
Серік Исаұлы «Жағалау аумақтары қала дамуының көзі ретінде» тақырыбындағы ғылыми
конференцияға, сондай-ақ Сербия сәулетшілер қауымдастығының вице-президенті Петр

Арсичтің және атақты орыс сәулетшісі Тотан Күзембаевтың шеберлік сабақтарына қатысты. Фестиваль шараларына Қазақстан өкілдерінен
басқа Чехия, Сербия, Армения, Беларусь, Тәжікстан мен Грузия сәулетшілері қатысты.

Одақтың заңды мекенжайының өзгеруіне байланысты мүшелердің
барлық мұрағаттық құжаттары ҚР Сәулетшілер одағына берілді. ҚР
СО бірінші жартыжылдықта мұрағаттық істерді өңдеу және
жүйелеу бойынша үлкен жұмыс жүргізді. 500-ден аса жеке істердің
мазмұны талданды. Жеке іс құжаттары белгілі бір тәртіппен
орналастырылды. Папка мен жеке істер нөмірленді. Осы талдау
кезінде мұрағаттық құжаттама дайындалып, толтырылды -
Орталық мұрағаттың белгіленген ережелері бойынша барлық істер
бойынша ішкі және сыртқы тізімдеме дайындалды. Одақтың
қайтыс болған және зейнеткер мүшелерінің жеке істері бөлек
санатқа шығарылды. Осылайша, Одақ мұрағатты өңдеу
жұмыстарын 100% орындады. 2021 жылдың тамызында Қазақстан
Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағаты сараптамалық
тексеру комиссиясының отырысы өтті. 2021 жылдың қыркүйек
айының басында комиссия хаттамасын алу күтілуде.

2021 жылдың 18 маусымында
Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан
Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаевтың қатысуымен ҚРСО
мүшесі, сәулетші Нарынов Сәкен
Жомартұлының авторлық жұмысы
«Алтын жүрек» мемориалының
ашылу салтанаты өтті. Елорданың
жаңа көрнекі орны - Алтын Жүрек
мемориалы –

медицина қызметкерлерінің ерлігінің, оларға деген алғыс пен
ерен еңбектерінің белгісі – астананың дәл қақ ортасында -
Линейный саябағында орналасқан. Көптеген пазл бөлшектерінен
тұратын фигура біртұтас жүрек мүсінін құрап, дәрігерлердің
коронавирус індетімен күресуге қосқан үлесін бейнелейді.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ!

ІС-ШАРАЛАР
• 10 қыркүйек –UIA2021RIO қорытындысы бойынша презентация. Толығырақ Одақ хатшылығынан немесе сілтемесінен білуге болады
• Үздік жоба бойынша НОПРИЗ халықаралық кәсіби байқауы. Байқау жөнінде толығырақ www.kazarch.kz сайтында немесе мына сілтемеде.

Өтінімдер 2021 жылдың 11 қазанына дейін қабылданады.
• «Леонардо 2021» IX Халықаралық жас сәулетшілер биенналесі. Биеннале туралы толығырақ сайтта.
• Үздік жоба (құрылыс) бойынша жыл сайынғы Халықаралық MACA конкурсы. Қатысушылар мен жұмыстарға қойылатын талаптар сілтемеде.
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ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫНЫҢ ЖАҢА САЙТЫ

ҚР Сәулетшілер одағы жақын арада жаңа сайтын ашуды жоспарлап
отыр. Маңызды жаңартулар сайт дизайнына ғана емес, сонымен
қатар оның функционалына да енгізілді. Сайтты жасауда сайтты
қарау ыңғайлылығына, бейімділігіне баса назар аударылды.
Сонымен қатар өзіндік стилі жасалды. Жыл басынан бері сайттың
қолданыстағы және жаңа бөлімдерінің мазмұнын толықтыру
бойынша жұмыстар жүргізілді. Біз жаңа сайтты қажетті ақпаратты
толық көлемде тез табу үшін барынша ыңғайлы және
ақпараттандырылған түрде жасауға тырыстық. ҚР Сәулетшілер
одағы оны жетілдіру жұмыстарын жалғастыруда: жаңа
материалдар, айдарлар мен мақалалар қосылуда. Дайджестің
келесі сандарында біз Одақтың жаңа веб-сайтының іске қосылу
уақыты туралы ақпарат береміз.

ЖАС СӘУЛЕТШІЛЕР КЛУБЫНЫҢ ЖҰМЫС ЖИЫНЫ

СОХҚ ҮЗДІК ЖОБА (ҚҰРЫЛЫС) КОНКУРСЫ
2021 ж. 7-9 қазан аралығында Душанбе қаласында Сәулетшілер
Одақтарының Халықаралық Қауымдастығының (СОХҚ) Үйлестіру
кеңесін өткізу жоспарланған. Шара аясында ұлттық сәулетшілер
одақтары мен СОХҚ мүшелерінің ұсынысымен Үздік
туындылардың халықаралық конкурсы өтеді. 2021 жыл бұрынғы
кеңестік елдерде Сәулет және қала құрылысы жылы деп
жарияланғандықтан, бұл байқау-конкурс ТМД елдеріндегі сәулет
шығармашылығының 30 жылдық даму кезеңін қорытындылайды.
Осыған орай СОХҚ тамыз айында үздік жобаға (құрылысқа)
жарияланған жыл сайынғы халықаралық байқау-конкурсқа
жіберілген жұмыстарды қабылдай бастады. Конкурс жұмыстары
екі бөлімнен тұрады. «Құрылыс» және «Жоба» келесі
номинацияларды қамтиды: 1) Қала құрылысы кешендері мен
ансамбльдері; 2) Ғимараттар мен құрылысжайлар 3) Ландшафт
сәулеті, сәулет ортасының дизайны; 4) Сәулеттік мұра. «Сәулет
өнері мен сәулетші туралы баспасөз басылымы» бөлімі келесі
номинациялардан тұрады: 1) Ғылыми-көпшілік. Публицистикалық;
2) Оқулық. Монография. Өз жұмыстарын ұсынғысы келетін Одақ
мүшелерін хатшылыққа хабарласуын және өтінімдерін 2021
жылдың 7 қыркүйегіне дейін ұсынуды сұраймыз. Қатысушылар
мен жұмыстарға қойылатын талаптарды сілтемеден көруге
болады.

ТМД Мемлекет басшылары кеңесінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі
шешімімен 2021 жыл ТМД елдерінде Сәулет және қала құрылысы
жылы болып жарияланды. Осы оқиғаға арналған Іс-шаралар
жоспарына сәйкес, Қазақстан Республикасы Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық істері комитеті ағымдағы жылдың
қыркүйек айында ТМД-ға мүше елдердің шекаралас аймақтарын
дамыту және қала құрылысын түгендеу мен жоспарлауды
жүргізудің озық технологияларын қолдану бойынша іс-шараларды
өткізуді қарастырады.
2021 жылдың 21 қыркүйегінде Комитет «ТМД елдерінің
шекаралас аудандарын дамыту тетіктерін қалыптастыру»
тақырыбында конференция өткізуді жоспарлап отыр. Осыған
орай, Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағы конференцияға
қатысушылармен отандық сәулет пен қала құрылысын дамыту
мәселелері бойынша тәжірибе алмасуға шақырылды. Қазақстан
Республикасы Сәулетшілер одағының атынан Одақ мүшесі,
сәулетші Мәметов Әркінжан Ахметжанұлы Қазақстан мен Ресейдің
шекаралық аудандары тақырыбында баяндама жасайды.

ТМД ЕЛДЕРІНІҢ ШЕКАРАЛЫҚ АУМАҚТАРЫ ТУРАЛЫ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

2021 жылдың 13 тамызында ҚР Сәулетшілер
одағының жанындағы Жас сәулетшілер клубының
ықтимал мүшелерінің онлайн кездесуі өтті. Кездесуге
Нұр-Сұлтан, Алматы, Атырау және Ақтөбе
қалаларынан 9 адам қатысты. Жиында
қатысушылардың барлығына клубтың идеясы,
логотипі, құрылымы, мақсаттары мен міндеттері

таныстырылды. Жас сәулетшілер Клубтың ағымдағы жұмысы мен
қысқа мерзімді жоспарларымен танысты. Клубта жас сәулетшілер
тренингтік шараларға, қызықты және шығармашылық
тапсырмаларға, топтар мен қауымдастықтардағы пікірталастарға,
Одақтың жұмыс кездесулеріне қатысуға мүмкіндік алады. ЖСК
мүшесі болып табылатын әрбір жас сәулетші тәжірибелі
сәулетшілермен кеңесуге, түрлі тренингтерге қатысуға және
жұмысқа орналасуға көмек алуға мүмкіндік алады.
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