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ҚР СО хатшылығы өзінің барлық мүшелеріне 2019-2021 ж. аралығындағы
мүшелік жарна бойынша қарыздарын жабуларын сұрайды.
Бір жылғы есеп айырысу формуласы: 1/3 АЕК х 12 ай

• 2019 жылға – 10 100 тг. 
• 2020 жылға – 10 604 тг.
• 2021 жылға – 11 668 тг.

Сұрақтар туындаған жағдайда,Одақ хатшылығының
+7 701 711 1787 нөміріне хабарласуға болады.

ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫНА ІС-САПАР
А.Ә.Тәтіғұлов пен Б.А.Мұсылманбековтің 2021 жылғы 22 маусымдағы

сапары Талдықорған қаласына түсті. Сапар аясында Сәулет және қала

құрылысы басқармасының бастығы Т.С.Дәркенбаевтың

ұйымдастыруымен сәулет мәселелеріне жетекшілік ететін Алматы

облысы әкімдігінің өкілдерімен кездесу өткізілді. Кездесу барысында ҚР

СО мүшелерінің тізімін жаңарту және Одақ жарғысына бірқатар

өзгерістер енгізу мәселелері көтерілді. ҚР сәулет қызметін жақсарту, ары

қарай дамыту бойынша әрі ҚР заңнамалар базасына өзгерістер енгізу

жөнінде ұсыныстармен Дәркенбаев Тәңірберген Сыдықұлы сөз

алды.Сол күні Алматы облысы әкімінің орынбасары Ләззат Махатұлы

Тұрлашовпен кездесіп, ҚР СО қызметіне қатысты аса маңызды

мәселелерді тілге тиек етті. Әкімнің орынбасары өзінің құзыреті мен

мүмкіндігі аясында ҚР СО барынша көмегін беруге даяр екенін білдірді.

ҚР СО ТӨРАЛҚАСЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ ҚР СО ХСО АЛДЫНДАҒЫ ҚАРЫЗЫН ӨТЕУІ
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Сәулет — бұл адамға өте баяу, есесіне өте мықты әсер ететін өнер.

!!!СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!!!

ҚР Сәулетшілер одағы өз мүшелері жайлы мәліметтерін АНЫҚТАУ/ЖАҢАРТУ жұмыстарын 2021 жылдың 30 шілдесіне дейін ұзартты!
Құрметті сәулетшілер, егер сіздер ҚР СО мүшесі болсаңыз немесе бұрын болсаңыз және соңғы жаңалықтар, Одақ атқарып жатқан істер
мен шығармашылық шаралар жөнінде хабардар болғыларыңыз келсе, Одақ хатшылығына хабарласуларыңызды сұраймыз.

2021 ж. 7 маусымында Қазақстан Республикасының Сәулетшілер одағы президентінің
м.у.а. А.Ә.Тәтіғұлов пен оның әріптесі, Одақтың вице-президенті Б.А.Мұсылманбеков
екеуі Шымкент қаласына іс-сапармен келіп, онда М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан Мемлекеттік университетінің Сәулет өнері кафедрасының басшысы
Қ.И.Иманалиевпен кездесу өткізіп, сәулет өнері бойынша кітаптар табыс етті. Кездесуде
сәулетшілер даярлау, келешекте бірлесіп жұмыс істеу мәселелері талқыланды.
Шымкентте қаланың бас сәулетшісінің орынбасары Нұразханов Ержан Болатұлымен
жұмыс кездесуі ұйымдастырылып, онда сәулет қызметінің өзекті мәселелері мен
оңтүстік өңірде Сәулетшілер одағының жұмысынжандандыру мүмкіндіктері талқыланды

Биылғы жылдың 13 маусымында Қазақстанның еңбек сіңірген
сәулетшісі, Халықаралық сәулет академиясының (Мәскеу бөлімшесі)
академигі, Шығыс елдері халықаралық академиясының академигі, ҚР
Ұлттық Инженерлік академиясының академигі, KAZGOR Жобалау
академиясының бірінші вице-президенті, ҚР Сәулетшілер одағы
Төралқасының мүшесі Ералиев Тоқтар Ералыұлы 75 жасқа толған

мерейтойын атап өтті. Елге еңбегі
сіңген сәулетшіні әріптестері мен
сәулет саласының өкілдері
құттықтап келді. ҚР СО атынан
меретой иесіне құттықтау хатпен
бірге сәулет өнері жөніндегі кітап
сыйға тартылды. ҚР СО Тоқтар
Ералыұлына зор денсаулық, шы-

2021 жылдың маусымында сәулетші Владислав

Филатовтың қатысуымен "Как исследования

помогают улучшать город?" атты онлайн

шеберлік сабағы мен "Эскизная подача для

архитекторов" тақырыбында воркшоп өтті. Іс-

шараның әрқайсысына Қазақстанның он

қаласындағы 8-10 сәулет жоғары оқу

орындарынан 30-50-ге жуық адам қатысты.

Сәулетші PhotoShop-тың тегін аналогы - "KRITA"

бағдарламасының көмегімен қызмет көрсету

процесімен таныстырды. Владислав

бағдарламаның негізгі құралдарын, кітапхананы,

фотосуреттерді өңдеуді және басқа қызықты

функцияларды көрсетті. Сондай-ақ Филатов

Одақпен одан әрі де шеберлік сабақтары мен

вебинарлар өткізуге ниет білдірді. Қатысушылар

тәжірибелі сәулетшілердің осындай іс-

шараларының пайдасы туралы оң пікірлерін

2021 ж. 18 маусымында Одақтың қазіргі қызметі мен жоспарларын
талқылау бойынша ҚР СО Төралқасының онлайн-отырысы өтті.
А.Ә.Тәтіғұлов Түркістан қаласында ҚР СО филиалын ашу және оның
Түркістан облысы мен Түркістан қаласы бойынша басшысы ретінде
Жүсіпов Еркін Наурызбайұлын тағайындау жөнінде ұсыныс білдірді.
Сондай-ақ А.Ә.Тәтіғұлов Төралқаның басшылық құрамына орталығы
Шымкент қаласында орналастын ҚР СО-ның оңтүстік өңірі бойынша
қызметін басқаруға сәулетші Нұразханов Ержан Болатұлының
кандидатурасын, орталығы Атырау қаласында болатын ҚР СО-ның батыс
өңірінің қызметін басқаруға Қасенов Талғат Қабиденұлының
кандидатурасын қабылдау жөнінде ұсыныс жасады. Аталған
басшылардың кандидатуралары ҚР СО Төралқасының құрамына ҚР СО
съезін өткізгенге дейін жұмыс істеу мерзіміне енгізілді. Бұл жөнінде
нақты шешім Одақ съезінде шешіледі.

KAZGOR Жобалау
Академиясы мен ҚР
Сәулетшілер одағының
ынтымақтастығы аясында
үстіміздегі жылдың 24
мамыры мен 18 маусымы
аралығында ҚазБСҚА
Сәулет факультетінің 3-4
курс Студенттері KAZGOR
ЖА-да тәжірибеден өтті.

ҚР Сәулетшілер одағы 1993 жылдан бастап Халықаралық сәулетшілер

одағының (ХСО) толыққанды мүшесІ және ХСО ұйымдастыратын

конкурстар мен іс-шараларға қатысады, оның серіктестерімен

ынтымақтаса қызмет етеді. ХСО қызметіне қатысумен қатар, ҚР СО

мүшелік жарналарды төлеуге де міндетті. Соңғы жылдары Одақтың ХСО

алдында қарызы жиналып қалды. Дегенмен, ҚР СО басшылығы қысқа

уақыт ішінде сәулет және құрылыс компанияларынан демеушілік көмек

тарту есебінен ақша қаражатын жинап, 8094 еуроға көлемінде қарызын

төледі. Қазіргі уақытта ҚР Сәулетшілер одағының Халықаралық

сәулетшілер одағы алдында мүшелік жарналар бойынша берешегі жоқ.

мен жұмыс жасады, BIM, жобаны басқару, жобалаудың кезеңдік
процестері бойынша көптеген пайдалы ақпарат алды, түйіндерді
сызуды үйренді, ҚР СО-ның мұрағатымен жұмыс істеуге көмектесті,
сәулетшілер туралы презентация жасап, оны академия басшылары
алдында қорғап шықты, сондай-ақ техникалық тапсырма жасауды, жоба
дизайнын сапалы рәсімдеуді және оны қорғауды үйренді. Студенттер
Қазақстанның тарлан сәулетшілері Т.Е.Ералиев, С.Ж.Нарынов пен
А.И.Коржемполармен дидарласып, әңгімелесу мүмкіндігіне ие болды.
Тәжірибе соңына таман студенттерге брендті сыйлықтар, жас сәулетші
жадынамасы сыйға тартылып, олар келесі шеберлік сабағына шақырту
алды. Тәжірибе соңында KAZGOR ЖА президенті Айдар Тәтіғұлов
студенттерді тәжірибелерінің аяқталуымен құттықтап, қазіргі уақыттағы
сәулетші мамандығының маңызы жөнінде айтып берді. Студенттерді
тәжірибеге алғысы келетін сәулет компанияларының басшыларын
ҚР Сәулетшілер одағының хатшылығына хабарласуын сұраймыз.
Одақ сәулетші студенттер үшін сапалы өндірістік тәжірибе өткізу
бойынша ұсынымдар дайындау міндетін өз мойнына алды.

ғармашылық табыс тілей отырып, мерейтой иесінің елге етер еңбегі,
келер ұрпаққа берер тәлімі алдағы уақытта жалғасын табады деп сенім
білдіреді.

Шымкент қ. Түркістан қ.

Ағымдағы айда (маусым) Сәулетшілер одақтарының халықаралық
қауымдастығының (СОХҚ) Үйлестіру кеңесінің онлайн жиыны өтіп, онда:
• Рио-де-Жанейро қаласында Халықаралық сәулетшілер одағының

(ХСО) XXVII Бүкіләлемдік конгресінің өтуі және оған қатысу туралы;
• ҚР СО-ның Халықаралық сәулетшілер одағы алдындағы берешігінің

өтелуі туралы;
• Сәулетшілер одақтарының халықаралық қауымдастығының 2021

жылғы келешек кездесулері мен іс-шаралары туралы мәселелері
талқыланды.

СОХҚ ҮЙЛЕСТІРУ КЕҢЕСІНІҢ ЖИЫНЫ

Биылғы Халықаралық сәулетшілер одағының (ХСО) Рио-де-Жанейродегі
XXVII Бүкіләлемдік конгресі кезінде, жұмыстарды жалғастыру және жаңа
мерзімге лауазымды тұлғаларды сайлау үшін Бас ассамблея
шақырылады. ҚР Сәулетшілер одағы А.Ә.Тәтіғұлов тұлғасында ХСО Бас
ассамблеясының жұмысына делегат ретінде қатысады. Бүкіләлемдік
Конгресстің ағылшын тіліндегі бағдарламасымен келесі сілтемеде таныса
аласыздар: Registro | UIA 2021 RIO

Тәжірибе кезінде олар көптеген тапсырмалар орындады:нақты жобалар-

Келесі күні Түркістан қаласына бет алып, ол жерде жергілікті сәулетшілер тобы Е.Н.Жүсіпов, Н.М.Бөкебаев, Н.С.Мұсаев, А.З.Кеңтоғаевтармен
жүздесіп, бірлесіп қарқынды жұмыс істеуге келісті. Түркістан облысы сәулетшілерінің тізімі мен байланыс нөмірлері ұсынылды. Сәулетшілер одағына
кіруге және Одақ қызметіне белсенді қатысуға ниеттілердің саны көп. ҚР СО-ның Түркістан облысы бойынша филиалын құру мүмкіндігі сөз етілді.

©Луис Генри Салливан, сәулетші, американдық модернизмнің негізін салушы   

• Грузия Сәулетшілер одағы жариялаған
«Сәулетші және сәулет өнері»
тақырыбында қысқаметражды
фильмдердің бейне-конкурсы. Конкурсқа
кез келген жастағы және кез келген кәсіп
иесі қатыса алады. Конкурстық
материалдар 2021 ж. 15 шілдесіне дейін
қабылданады competetion@archinfo.ge

білдірді.

https://www.uia2021rio.archi/en/registro/

