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СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ KAZBUILD 2021 КӨРМЕСІНДЕ

ҚЫРКҮЙЕК 2021

1 бет

«Саулет өнерінің жақсы немесе нашар туындылары арасындағы айырмашылық – сіздің ол арада қанша уақыт өткізетініңізде»

Дэвид Чипперфилд – британ сәулетшісі, David Chipperfield Architects сәулет бюросының негізін қалаушы

2021 ж. 2 қыркүйекте онлайн түрде Шығыс Еуропа
мен Таяу Шығыстың сәулетшілер одақтары (бұрынғы

2021 ж. 7-9 қыркүйек аралығында Алматы қаласында Атакент көрме
орталығының павильондарында 27 -ші халықаралық KazBuild 2021 халықаралық
құрылыс және интерьер көрмесі өтті. Көрмеге әлемнің 15 елінен 230-дан астам
компаниялар қатысты: Әзірбайжан, Беларусь, Дания, Германия, Испания,
Италия, БАӘ, Польша, Ресей, Словакия, Түркия, Өзбекстан, Украина, Оңтүстік
Корея және 70 қазақстандық компания қатысты. Үш күн бойы семинарлар,
шеберлік-сабақтар, сала мамандарымен пікірталастар өткізілді. Онда нарық
өкілдері өзекті мәселелер мен құрылыс индустриясын одан әрі дамыту
жолдарын талқылады. Көрме аясында кездесулер, презентациялар өткізілді.
Олардың арасында KazBuild 2021 серіктесі - ҚР Сәулетшілер одағының да
презентациялары болды. 2021 ж. 8 қыркүйекте Қазақстан Республикасының
Сәулетшілер одағының өкілдері үш презентация жасады.

Одақ президенті Тәтіғұлов Айдар Әбдісағитұлы көрмеге қатысушыларды қарсы алып,
Одақ қызметінің негізгі бағыттары мен ағымдағы жұмысы туралы бөлісті. Одан әрі ҚР СО
вице-президенті Мұсылманбеков Болат Аманжолұлы Түркістан туралы презентация
жасап, онда облыс орталығы мәртебесін алған сәттен бастап қаланың даму кезеңдері
туралы айтып берді. Ол көрермендерге заманауи сәулет нысандары және қаланың бас
жоспары тұжырымдамасы аясында Түркістанның даму келешегімен таныстырды.
Презентация ҚР СО Түркістан қаласындағы филиалының басшысы Жүсіпов Еркін
Наурызбайұлы ұсынған материалдар негізінде дайындалды. Үшінші презентация
Өскемен қаласында жуырда жүзеге асырылған «Жаңа Арбат –

торы Сиитов Сәрсен Константинович пен ҚР СО вице-президенті Трашков Глеб Юрьевич. ҚР СО жас сәулетшілер
клубының жетекшісі Федянин Антон Васильевич Өскемендегі жаңа Арбат туралы толығырақ айтып берді.
Презентациядан кейін қатысушылар баяндамаларға, сондай-ақ Одақтың қызметі мен оқиғаларына қатысты
сұрақтарын қоя алды. Үш ең қызық сұрақ қойған тыңдаушыға Одақтан сыйлық ретінде сәулет жөнінде пайдалы
кітаптар сыйға тартылды. Ұйымдастырушылар KazBuild 27-ші халықаралық құрылыс және интерьер көрмесінің
іскерлік бағдарламасына қатысқаны үшін Сәулетшілер одағына арнайы ДИПЛОМ сыйлады.

KazBuild 2021 сияқты алаңдар бизнеске қажет. Екі жылдың ішінде құрылыс саласында көптеген жаңалықтар болды. Көбінесе,
шетелдік кәсіпкерлер табысты жұмыс істеуге болатын жағдайларды, мысалы, әр түрлі артықшылықтары бар
индустриалды аймақтарды көріп, республикамызда біздің кәсіпкерлермен бірлескен кәсіпорындар ашып отыр. Мұнда
шетелдік сарапшылар мен өндірушілер отандастарымызбен техника, технология мен материалдар саласындағы соңғы
үрдістермен, сондай-ақ білімімен қуана бөліседі.

«Iteca» ЖШС бас директоры Борис Даниленко

Біз техникалық және технологиялық прогрестің бір орында тұрмайтындығын көріп отырмыз, және біз осы аталған
бағыттардың барлығынан хабардар болуымыз керек. Біз бүгін көрмеде осы жаңалықтарды көрдік, олардың көпшілігі шын
мәнінде назар аудартады.

ҚР Сәулетшілер одағының президенті Айдар Тәтіғұлов

ХСО ІІ АЙМАҚ БАСШЫЛАРЫНЫҢ БАСҚОСУЫ ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫНЫҢ ЖАҢА САЙТЫ

Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағы мүшелерінің
назарына өзінің www.kazarch.kz жаңартылған сайтын ұсынады.
Сайтта біз Одақ өткізетін іс-шаралар, оның жоспарлары мен
қызметі туралы хабардар етеміз. Сайттың мобильді нұсқасы кез-
келген экран беттеріне бейімделген және гаджеттердің барлық
түрлерінде ашылады.
ҚР СО жаңа сайтын жүргізу қосымша қаражатты қажет етеді
(хостинг, домен, техникалық қолдау, сайт дизайны үшін төлем
және т.б.). Егер сізде осы қызмет түрін (демеушілік) қаржылай
қолдауға мүмкіндігіңіз болса, біз сіздің көмегіңіз бен
қолдауыңызды қуана қарсы аламыз.
Егер сізді қандай да бір нақты сұрақтар немесе бізбен әріптестік
орнату қызықтырса, хатшылыққа электронды поштаға хат жіберу
немесе көрсетілген нөмірлерге қоңырау шалу арқылы хабарласа
аласыз!

• 14 қазан 2021 ж – литвалық дизайнер, AV Architects
бюросының бас сәулетшісі Роландас Ключинскастың
шеберлік-сабағы.

• Грецияның Лариса қ. Ежелгі театрдың іргелес аумағының
дизайны бойынша идеялардың ашық халықаралық
конкурсы. Тіркелу 19.11.2021 дейін. Жұмыстарды қабылдау
24.02.2022 дейін аяқталады. Толығырақ Одақ сайтында.

Өскемен қаласының тарихи бөлігіндегі рекреациялық
қоғамдық кеңістікті қайта жаңарту» жобасына арналды. Оның
авторлары сәулетші, «Etnomura» дизайн студиясының дирек-

ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫНЫҢ МҰРАҒАТЫ 
Одақтың мұрағат құжаттарын Орталық мемлекеттік мұрағатқа тапсыру жұмысы 100% аяқталды. 2021 жылдың 16 қыркүйегінде
Сараптамалық-тексеру комиссиясының отырысының қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағы ҚР Орталық
мемлекеттік мұрағаты қол қойған ресми құжат - қайтыс болған және Одақтан шыққан мүшелерінің жеке істерінің тізімдемесін алды. 1942-
2020 жылдардағы қайтыс болғандар мен мүшеліктен шыққандардың жалпы саны 276 адам. Бұл санаттағы мүшелердің жеке істері ҚР СО
хатшылығында сақталады және уақыт өткеннен кейін, Орталық мемлекеттік мұрағатқа тапсырылады. ҚР СО мүшелерінің мұрағат
құжаттарын талдау мен жіктеу ісіне қатысушыларға алғысымызды білдіреміз.

АНОНС2021 ж. 4 қазаны
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК 

СӘУЛЕТ КҮНІ

ҚР Сәулетшілер одағы өз
мүшелері мен әріптес-

сәулетшілерді келе жатқан
мерекемен құттықтайды!

ПІКІРГЕ БЕРІЛЕТІН КІТАП
Дайджест редакциясы
оқырмандарының пікірін тыңдауға
әрдайым дайын.
2021 ж. 1-15 қазаны аралығында
ең үздік 10 пікір авторлары сыйға
сәулет туралы кітап ала алады.
Пікірлеріңізді көрсетілген байланыс
нөмірлеріне жолдай аласыздар.

кеңестік елдері) кіретін Халықаралық Сәулетшілер Одағының II
Аймақ басшыларының жалпы жиналысы өтті. Кездесуді ІІ
Аймақтың вице-президенті Истелианна Атанасова жүргізді.
Сонымен қатар, жиынға ХСО жаңадан сайланған президенті Хосе-
Луис Кортес мырза мен Бас хатшы Тай Пэй Инг ханым қатысты.
Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының атынан президент
Айдар Тәтіғұлов қатысты. Кездесуде әр түрлі мәселелер талқыға
салынды. Бөлімдерге II Аймақтың жұмысын жақсарту бойынша өз
ұсыныстарын беру ұсынылды. Осыған байланысты Одақ
басшылығы Төралқа мүшелерінен қандай бастамалар мен іс-
шаралар ұсынуға болатыны жөнінде сұрау жіберді. Барлық
ұсыныстар жиналып, Қазақстан Республикасының Сәулетшілер
одағының атынан жіберілетін болады.
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БЕЛАРУСЬ ҚҰРЫЛЫСШЫЛАР ОДАҒЫ ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫНДА
2021 ж. 10 қыркүйекте құрылыс саласындағы әр түрлі компаниялар
мен мемлекеттік мекемелердің өкілдері бар, 17 адамнан құралған
Беларусь Республикасы Құрылысшылар одағының делегациясы
Қазақстан Республикасының Сәулетшілер одағы мен KAZGOR Жобалау
Академиясына қонаққа келді. Сапар барысында Қазақстан
Республикасы Сәулетшілер одағы өкілдерінің, KAZGOR Жобалау
Академиясының мамандарының, ҚР Ұлттық Жобалаушылар
қауымдастығының және Қазақстан Құрылысшылар қауымдастығы
өкілдерінің бірнеше презентациялары тыңдалды. Қазақстан
Республикасы Сәулетшілер одағының президенті Айдар Тәтіғұлов
Одақтың қызметі жөнінде жалпы мәліметтермен бөлісіп, Беларусь
әріптестерімен ынтымақтастық орнатуға ашық екенін алға тартты.
Кездесу соңында барлық қатысушылар байланыс нөмірлерімен алма
көшті. Ұжымдық суреттен кейін Беларусь Республикасы Құрылысшылар одағының өкілдеріне естелік сыйлықтар табыс етілді. Келген
делегация біздің қабылдауымызға өте риза болды. Меймандар алғыстарын білдіріп, біздің делегацияны Беларусь жерінде қабылдауға
дайын екендіктерін айтты.

сып, сөз сөйлеу кезінде туындаған түрлі мәселелерді талқылауға

СӘУЛЕТШІ ТОҚТАР ЕРАЛИЕВ – АЛМАТЫ 
ҚАЛАСЫНЫҢ  ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ
Алматы қаласы күнінде академик, Қазақ КСР еңбек сіңірген
сәулетшісі, Қазақстан сәулетшілер одағының мүшесі Ералиев
Тоқтар Ералыұлына «Алматының құрметті азаматы» атағы
берілді. Бұл атаққа қаланың қалыптасуы мен өсуіне ерекше үлес
қосқан азаматтар ие болды. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев жаңа
құрметті азаматтарды құттықтады. «Қаланың құрметті азаматы»
атағы сонымен қатар:
• қоғамдық қызметкер Темірхан

Досмұхамбетовке,
• атақты музыкатанушы, Юрий

Петрович Аравинге,
• «Шырақ» мүмкіндігі шектеулі

әйелдер қауымдастығы»
төрайымы Ләззат Қалтаеваға,

• Қазақстан Республикасының
халық әртісі Нұрғали Нүсіпжанға
берілді

«Сіздер бәрімізге үлгісіздер әрі жоғары марапат пен құрметке
лайықсыздар. Қала тұрғындары мен өз атымнан жанқиярлық
еңбектеріңізге ризашылығымды білдіремін және өркендеуіңізді
тілеймін»- деді Б.Сағынтаев.

ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!

Одақтың Жарғысына сәйкес, «Одақтың қаражаты кіру және мүшелік жарналар, ерікті жарналар мен қайырымдылықтар, заңды және жеке тұлғалардан

субсидиялар мен өсиеттер, өндірістік және басқа да шаруашылық қызметтен түскен түсімдерден, сондай-ақ заңнамалық актілермен тыйым салынбаған

түсімдерден құралады». Жыл сайынғы мүшелік жарналарды белгіленген мөлшерде уақтылы төлеу Одақ мүшесінің міндеті болып табылады. Жұмыс

істемейтін зейнеткерлер жылдық мүшелік жарнаны төлеуден босатылады. Қаржылық қиындықтарға тап болған Одақ мүшелері мүшелік жарналарды төлеуді

кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу туралы өтінішпен Одақ хатшылығына жүгінуге құқылы.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты Сәулетшілер одағы өз мүшелерінен 2019-2021 жылдар аралығындағы 32 372 теңге көлеміндегі берешекті төлеуді

сұрайды. ҚР СО мүшесі жарнаны 2 жолмен төлей алады - ҚРСО шотына банктік аударым немесе Kaspi Gold банк қосымшасы арқылы аударым. Мүшелік

жарналардың мөлшерін (бір жылға есептеу формуласы: 1/3 АЕК х 12 ай) және банктік деректемелерді сілтеме бойынша көруге болады.

Егер сізде сұрақтар туындаса, ҚР СО хатшылығына +7 727 258 29 74, +7 701 711 17 87 (w/app) телефондары бойынша қоңырау шалуыңызды сұраймыз.

СОХҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙҚАУ-КОНКУРСЫ

Тәжікстанның Душанбе қаласында өтетін Сәулетшілер Одағының
Халықаралық Қауымдастығы (СОХҚ) Үйлестіру кеңесінің отырысы
өтеді. Оның аясында ең үздік жобаланған және орындалған
жұмыстарға (құрылыстарға) Халықаралық шолу конкурсының
қазылар алқасы кездеседі. ҚРСО-нан «Құрылыс» және «Жоба»
бөліміне 11 жоба жіберілсе, «Сәулет және сәулетшілер туралы
баспа басылымы» бөлімі бойынша 8 жұмыс жіберілді. Барлық
материалдар 2021 ж 7-9 қазан айында байқаудың қазылар алқасы
жеңімпаздарды анықтайды. Ал бағалау нәтижелері бойынша ең
көп дауыс жинаған және мойындалған ғимарат пен жоба
жеңімпаз деп танылады және СОХҚ Гран-при жүлдесі мен
Қауымдастықтың Алтын медалін алады. Барлық қатысушылар,
қазылар алқасының мүшелері, бұқаралық ақпарат құралдары
СОХҚ сайтында конкурсқа ұсынылыған жұмыстармен келесі
сілтемеден таныса алады.
Қазақстан Республикасының Сәулетшілер одағы СОХҚ мүшесі
болып табылады және жыл сайын мүшелік жарна төлейді.
2021 ж. қыркүйекте ҚР Сәулетшілер одағы 2020-2021 жж. 600$
мөлшеріндегі мүшелік жарна бойынша қарызын жапты және
Сәулетшілер Одағының Халықаралық Қауымдастығы алдында
берешегі жоқ екенін хабарлайды.

ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУА-
ШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

ҚЫРКҮЙЕКТЕГІ ҚР СО-НЫҢ ЖАҢА МҮШЕЛЕРІ 
2021ж. 16 қыркүйекте онлайн түрде Сәулетшілер одағына жаңа
мүшелерді қабылдау рәсімі өтті. Сәулетшілер одағының қатарына
8 жаңа мүше – барлығы тәжірибелі жас сәулетші мамандар келіп
қосылды:
• Мусин Досбол
• Қаракесеков Әділбек
• Жахан Мейрхат
• Дарыбаева Жұмажан
• Қожахметов Халидолла
• Будовских Екатерина
• Ердененов Дәурен
• Өрбісінова Гүлмира
Онлайн-жиын кезінде ҚР СО президенті Айдар Тәтіғұлов Одақ
қызметі мен іс-шаралары жөнінде айтып берді. Төралқа мүшесі,
еңбегі сіңген сәулетші Тоқтар Ералыұлы жаңа мүшелерге
тілектестігін білдірді. Ол сәулетші үшін Одаққа кіру оның кәсіби
өмірінің маңызды кезеңі екенін, бұл оның әрі қарай дамуы мен
шеберлігіне ықпал ететінін атап өтті. Вице-президент Болат
Мұсылманбеков пен Одақтың Жас қанатының жетекшісі Антон
Федянин барлығына сәттілік тілеп, жаңа мүшелердің
белсенділігіне және мәселелерді бірлесе шешетініне үміттерін
білдірді. Барлық жаңа мүшелерге ҚР Сәулетшілер одағының
куәліктері мен төсбелгілері берілді.

МАЙРА ҒҰМАРҚЫЗЫ СӘРСЕНҒАЛИЕВАНЫҢ МЕРЕЙТОЙЫ
Биыл Қазақстанның құрметті сәулетшісі, UIFA Әйел сәулетшілерінің халықаралық одағының мүшесі,
Халықаралық сәулет академиясының мүшесі Сәрсенғалиева Майра Ғұмарқызы 60 жасқа толды. Майра
Ғұмарқызы көп жылдар бойы Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының Батыс Қазақстан (Орал қ.)
бөлімінің төрағасы қызметін атқарып келеді. Ол ҚРСО және Халықаралық сәулетшілер одағының (UIA)
республикалық және халықаралық шаралар мен байқауларына белсенді қатысты. Сәулетші Майра
Сәрсенғалиева кәсіби маман ретінде танылып, жас сәулетшілерге үлгі болатын тұлға.

2021 ж. 21 қыркүйекте ҚР ИИДМ Құрылыс және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «ТМД елдерінің
шекара маңы аумақтарын дамыту тетіктерін қалыптастыру»
тақырыбында онлайн-конференциясы өтті. Конференция жұмысы
2 бөлімге бөлінген. I бөлім – ТМД-ға мүше мемлекеттерде
шекаралық аймақтарды дамыту. II бөлім - ТМД елдерінде қала
құрылысы кадастры мен жоспарлауды жүргізудің озық
технологияларын қолдану. Конференцияға Армения, Әзірбайжан,
Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан мен Өзбекстанның
сәулетшілері мен қала жоспарлаушылары қатысты. Одақ атынан
Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының мүшесі, «Градо»

Конференция соңында қорытынды шығарылып, ұсынымдар
қабылданды Жалпы, конференция жақсы өтіп, Сәулетшілер
одағының баяндамасы оң бағаланды. Толығырақ келесі сілтемеде

Жобалау фирмасы» ЖШС директоры
Әркінжан Ахметжанұлы Мәметов
«Ресей мен Қазақстанның шекаралық
ынтымақтастығы аясындағы Шығыс
Қазақстан облысының дамуы» атты
баяндамасымен сөз сөйледі.
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ҚЫРКҮЙЕК 2021

2 бет

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ
60 жас мерейтойымен
Жаңабаева Бейбіт Әбіләкімұлын

70 жас мерейтойымен
Сәдуақасова Гауһар Қасенқызын
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