
ҚР СО МҮШЕЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!
«Казахстанская правда» газетінің 2021 ж. 29 қазандағы №206 (29583) санының 12 бетінде 2022 жылдың наурыз айының басында

Алматы қаласында ҚР Сәулетшілер одағының XVII Съезін шақыру жөнінде ХАБАРЛАМА жарияланды. Съезге қатысу үшін делегаттар
тізімі жасалады. ҚР СО Съезіне қатысатын делегаттың мүшелік жарна төлеуден қарызы болмауы тиіс. Съездің күн тәртібінде: ҚР
Сәулетшілер одағы президентінің есебі, тексеру комиссиясының есебі, ҚР СО Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар, ҚР СО
президенті мен Кеңес мүшелерін сайлау, басқа мәселелер.
ҚР СО XVII Съезін өткізуге қатысты қосымша ақпарат ҚР СО дайджесттерінде және Одақ сайтында kazarch.kz жарияланатын болады.
ҚР СО хатшылығы: Диана Молдағалиева, телефон: +7 (727) 258 29 74; +7 (701)711 17 87; E-mail: info@kazarch.kz
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*СОХҚ ҮЙЛЕСТІРУ КЕҢЕСІ МЕН ШОЛУ-КОНКУРСЫ 

*ІС-ШАРАЛАР

*СӘУЛЕТШІ СӘКЕН НАРЫНОВ 75 ЖАСТА *«ОСЫ КҮНГІ СӘУЛЕТШІ МАМАНДЫҒЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА 
ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

2021 ж. 7-9 қазан аралығында Тәжікстанның астанасы Душанбеде Сәулетшілер Одақтарының Халықаралық
Қауымдастығының (СОХҚ) XXIX Үйлестіру кеңесі өтті. Іс-шара ұйымдастырушылары – Тәжікстан Республикасы
Үкіметінің жанындағы Сәулет және құрылыс комитеті, Тәжікстанның Сәулетшілер одағы мен Сәулетшілер
Одағының Халықаралық Қауымдастығы. Қазақстан, Ресей, Сербия, Тәжікстан мен Өзбекстанның Сәулетшілер
одақтарының өкілдері жиынға бетпе-бет жиналса, қалған одақ өкілдері онлайн түрде қатысты.
Аталған шара аясында СОХҚ байқау-конкурсы, 30 жылдағы ТМД елдері сәулетшілерінің ең үздік туындыларының
көрмесі, тәжік сәулетшілері туындыларының көрмесі және жас сәулетшілер мен студенттерге арналған бірқатар
шеберлік сабақтары өтті. ҚР Сәулетшілер одағы Төралқасының мүшесі мен Нұр-Сұлтан қ. бойынша СОХҚ мүшесі
С.И.Рүстембеков «Астана қаласының бас жоспары. Дамуы мен қалыптасуы» тақырыбында шеберлік сабағын
өткізді.

Халықаралық қазылар алқасы ең үздік жобаланған және орындалған жұмыстар (құрылыстар) және баспа
басылымы үшін СОХҚ XXIX Халықаралық шолу конкурсының нәтижелерін бағалап, қорытындысын
шығарды. Қосымша мәліметтер СОХҚ веб-сайтынан табуға болады..
«Жоба» бөлімінде СОХҚ Гран-приі мен «Алтын медаль» дипломы Ресейдің «Мәскеу қаласының ГРАДПЛАН
ҒИ және ЖИ» МАМ авторлар ұжымының Ливандағы Бейрут қаласының портын қайта құру жобасы үшін
берілді.
Қазақстаннан 11 жоба ұсынылып, 3 жоба жүлделі орынға ие болды:
• «Қала құрылысы кешендері мен ансамбльдері» номинациясында «Алматы қаласы Алатау, Түрксіб, Наурызбай аудандарындағы 1500-1800 орындық жеті

мемлекеттік мектеп жобалары» бойынша I дәрежелі диплом, ЖШС «KAZGOR Жобалау Академиясы».
• «Қала құрылысы кешендері мен ансамбльдері» номинациясында «Ұлттық ғарыш орталығы, Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан» жобасы үшін II дәрежелі

диплом, «ВЛ» жобалау фирмасы.
• «Ғимараттар мен құрылыстар» номинациясында «Қазақстан Республикасы Түркістан қаласындағы Қазақ музыкалық драма театры» жобасы үшін

III дәрежелі диплом, ЖШС «KҮМБЕЗ Компаниясы».

Жеңімпаздардың толық тізімін СОХҚ сайтынан табуға болады.
СОХҚ Үйлестіру кеңесінің отырысында профессор, Халықаралық сәулет академиясының, Шығыс халықаралық сәулет академиясының академигі, Тәжікстан
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Тәжікстан Сәулетшілер одағының төрағасы – Юсупов Бахром Нарзиевич 1 жыл мерзімге СОХҚ президенті
болып бірауыздан сайланды. Ресейдің белгілі сәулетшісі, Халықаралық сәулет академиясының академигі Николай Иванович Шумаков СОХҚ вице-президенті
болып сайланды.

2021 жылғы 14 қазанда Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағы «Осы
күнгі сәулетші мамандығы» тақырыбында дөңгелек үстел өткізді. Іс-шараға
Қазақстанның жобалау және сәулет компанияларынан 15 сәулетші
қатысты.

Дөңгелек үстел пікірталас түрінде өтті, онда қатысушылар сәулет
саласындағы маңызды мәселелерді, сәулет қызметін дамытудың
мүмкіндіктері мен келешегін, сондай-ақ жас мамандарды кәсіби даярлау
және мамандықтың беделін арттыру мәселелерін талқылады.
Жиналағандар Қазақстанның сәулет өнерінің дамуына әсер ететін бірқатар
сыни мәселелерді қозғап, төмендегі тақырыптарды талқылады:
• қала құрылысы кеңестерінің жұмысын қалпына келтірудің қажеттігі мен

маңыздылығы;
• кәсіби сәулетшілерді қалалардың бас сәулетшілері етіп тағайындаудың

орындылығы;
• тендерлер өткізер алдында құрылыс нысандарының сәулеттік

нобайына конкурс өткізу;
• сәулетшілердің кәсіптік қызметін лицензиялау және сертификаттау.
Дөңгелек үстелге қатысушылар сәулет қызметіне қатысты мәселелерді ҚР
СО XVII Съезі кезінде талқылауды жалғастыруға келісті.

Дөңгелек үстел жұмысын ҚР СО
президенті А.Ә.Тәтіғұлов ашып,
қатысушыларды Қазақстан Республикасы
Сәулетшілер одағының 2020-2021
жылдарға арналған іс-шаралар
қорытындысы мен 2022 жылға арналған
жоспарымен таныстырды.

Одақтың Жетісу өңірі бойынша вице-президенті Б.А. Мұсылманбеков ҚР
СО президентімен еліміздің өңірлеріне (Шымкент, Түркістан, Талдықорған,
Өскемен) сапарлары мен онда ұйымдастырылған жергілікті
сәулетшілермен кездесулері жөнінде айтып берді.

2021 ж. 16 қазанында сәулетші, Қазақстан Республикасы Сәулетшілер
одағының мүшесі, ҚазБСҚА сәулет кафедрасының профессоры, отандық
және шетелдік баспасөзде жарияланған 35-тен астам ғылыми
мақалалардың авторы, сәулет өнері және қолданбалы геометрия
саласындағы 5 өнертабыстың авторы Сәкен Жомартұлы Нарынов 75 жасқа
толды. Шебердің шығармашылық жолындағы нысандары мен жобалары
Ресей, Болгария, Ұлыбритания, Түрікменстан, Жапония, Германия,
Франция, Перу, Дания және Қазақстанда өткен

Мерейтой иесін оның туған күні қарсаңында
әріптес сәулетшілер құттықтады. ҚР Сәулетшілер
одағы Төралқасының мүшесі Тоқтар Ералиев
Сәкен Жомартұлының қазақстандық сәулет
өнерінің дамуына және сәулетші мамандығын

ҚР СО ТӨРАЛҚАСЫНЫҢ ОТЫРЫСТАРЫ
2021ж. 22 және 27 қазанында ҚР СО Төралқасы мүшелерінің отырысы өтті.
Жиын басында Одақ президенті Душанбеге сапары жөнінде қысқаша
тоқталып, 2021 ж. 14 қазанында Алматыда өткен ҚР СО дөңгелек үстелінің
қорытындысын шығарды. Отырыстардың күн тәртібінің негізгі мәселесі – ҚР
Сәулетшілер одағының XVII Съезін шақыру. Төралқа мүшелері Қазақстан
Республикасы Сәулетшілер одағының XVII Съезін 2022 ж. наурыз айында
шақыру жөнінде бірауыздан шешім қабылдады. ҚР СО XVII Съезін
ұйымдастыру бойынша дайындық жұмыстары басталып кетті.

*SAINT-GOBAIN 2022 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТУДЕНТТІК 
СӘУЛЕТ КОНКУРСЫ 
2021ж. 20 қазанында Saint-Gobain компаниясының Халықаралық Студенттік
сәулет конкурсының ашылу салтанаты өтті. Одақ президенті Айдар
Тәтіғұлов жиналғандар алдында құттықтау сөз алды. Қазақстан
Республикасы Сәулетшілер одағы ұлттық кезеңнің серіктесі болып
табылады. Байқау шарттары мына сілтемеде. Байқау жөнінде толығырақ
ҚР СО дайджесінің арнайы шығарылымынан оқи аласыздар.

*ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СӘУЛЕТ ӨНЕРІ КҮНІНЕ АРНАЛҒАН
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫНЫҢ ВЕБИНАРЫ

Биыл 4 қазанда Халықаралық Сәулетшілер Одағы (ХСО)
тұрғынүй және қоғамдық ғимараттар мен кеңістіктердің
қауіпсіздігі мен экологиялық тазалығына, сондай-ақ Covid-
19 індетіне байланысты жаһандық экологиялық
мәселелерге арналған «Салауатты әлем үшін таза
қоршаған орта» тақырыбында ашық вебинар өткізді.

Іс-шараны ХСО президенті Хосе Луис Кортес ашып, Испаниядағы IE сәулет
және дизайн мектебінің деканы Марта Торн модератор болды.
Вебинардың негізгі баяндамашысы – Дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымының (ДСҰ) бұрынғы директоры доктор Маргарет Чен мен сәулет пен
денсаулық сақтау саласының бірқатар сарапшылары. Вебинарды ХСО-
ның youtube арнасынан, ал спикерлердің презентацияларын ХСО сайтынан
көруге болады.

• ХСО 2030 СЫЙЛЫҒЫ – ХСО БҰҰ Хабитатпен бірлесе отырып, 2030 жылға дейінгі кезеңде тұрақты даму саласындағы күн тәртібі бағдарламасын іске
асыруға үлес қосып келе жатқан сәулетшілердің жұмыстарын насихаттау үшін ХСО 2030 сыйлығын жариялады. Сыйлықтың бірінші кезеңі (2021-2022)
өтініш беру үшін ашық. Толығырақ сілтемеде.

• ХСО 2022 – Логотиптер конкурсы – «ХСО 2022 – денсаулық сақтау талаптарын ескере отырып жобалау жылына» арналған ХСО логотиптер конкурсын
ашық деп жариялайды. Жеңімпаз логотипі бір жыл бойына ХСО қызметі мен іс-шараларын брендтеу және ілгері жылжыту үшін қолданылатын болады.
Толығырақ сілтемеде.

* - берілген ақпаратты, алғашқы дереккөзін көрсете отырып,басқа бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға болады

30-дан астам көрмелер мен байқауларда
көрсетілген.

өскелең ұрпақ арасында кеңінен насихаттауға өзінің үлкен үлесін
қосып, сәулет өнерінде шығармашылық қырын танытып жүрген сәулетшілік
өнегесін атап өтті.

e-mail: info@kazarch.kz web: www.kazarch.kz phone: +7 701 711 1787 Instagram: @kazarch.kz  1936 ж. құрылған
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