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ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ЖАНЫНДАҒЫ ОРТАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛАР ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

ҚР СО ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ҚАРАҒАНДЫҒА САПАРЫ

2022 жылдың 28 шілдесінде Нұр-Сұлтан қаласында «Еліміздегі сәулет және қала құрылысының өзекті мәселелері» тақырыбында
дөңгелек үстел өтті. Еліміздің көрнекті сәулетшілері ҚР Сәулетшілер одағының сәулет және қала құрылысы мәселелерін шешудегі
рөлінің маңыздылығын атап өтті. Іс-шараны ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі ұйымдастырды.

Дөңгелек үстелде келесі өзекті мәселелер талқыланды:
1. ҚР Сәулетшілер одағының сәулет-қала құрылысы қызметінің барлық салаларындағы

рөлін арттыру
2. Қалалар мен елді мекендер құрылысын реттеу, бекітілген бас жоспарлардың жүзеге

асырылыуын мониторингілеу, қала құрылысы қызметін басқару және т.б. мәселелерге
қатысу.

3. «ҚР Сәулет қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңды жаңғырту.

Дөңгелек үстелге ҚР қала құрылысы мен сәулет саласындағы уәкілетті органдарының өкілдері, сәулетшілер, БАҚ, қала
құрылысшылары, сабақтас мамандықтар мен қоғамдық ұйымдар өкілдері қатысты. Шараға Одақ атынан Серік Сұлтанғали,
Любовь Нысанбаева, Алексей Абилов, Болат Құспанғалиев, Әркенжан Мәметов пен Сәрсембек Жүнісов қатысты. Басқосуда қала
құрылысы заңнамасы мен қала құрылысы саласының қолданыстағы нормаларын бұза жүріп жатқан нүктелі және тығыз құрылыс
мәселелері талқыға салынды. Бұл мәселелердің барлығын ҚР Президенті Қ-Ж.К.Тоқаев Үкімет пен әкімдіктерге тапсырған
болатын.

2022 жылдың 24 шілдесінде Қазақстан Республикасы
Сәулетшілер одағының президенті Серік Сұлтанғали
Қарағанды қаласына жоспарланған сапармен келді.
Сапар барысында Серік Сұлтанғали қала сәулетшілерімен
кездесіп, сәулет және қала құрылысы саласындағы жалпы
мәселелерді талқылады. Жиынға Қарағанды сәулетшілер
одағының төрағасы Сабыржан Дәуітбергенов, төрағаның
орынбасары Мұсаев Қанат, сәулетшілер Владимир Троценко,
Тәңіберген Нұрмағанбетов, Александр Чжан, Александр
Мацынин және Қайрат Жиембаев қатысты

ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің

құрмет грамотасымен келесілер марапатталды:

1. Баулықов Қаби Баяділұлы – ҚР СО Алматы облысы

филиалының төрағасы, «ДӘУІР» ЖШС жобалау-құрылыс

фирмасының директоры

2. Ибраимов Еркінқали Арапұлы – ҚР СО Қызылорда

қаласындағы филиалының басшысы,

«Архградстройкадастр» ЖШС бас директоры

3. Бекбағамбетов Батырбек Болатұлы – Ақтөбе қ.,

«Актюбгражданпроект» ӨК сәулетшісі

4. Бердаш Амангелді Асымұлы – Шымкент, ҚР СО мүшесі,

«SHORNAK STOUN»ЖШС директоры

5. Абдраманов Арысбек Төреханұлы – Шымкент, ҚР СО мүшесі

6. Нигматулин Нұрғали Кәмілұлы – Шымкент, ҚР СО мүшесі

ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің

«ҚҰРМЕТТІ СӘУЛЕТШІ» төсбелгісімен келесілер мараптталды:

1. Тойшиева Алмагүл Әлмағанбетқызы – Нұр-Сұлтан қ., ҚР СО

мүшесі, ЕҰУ Сәулет-құрылыс факультетінің «Сәулет»

кафедрасының аға оқытушысы

2. Нұрмағанбеков Тәңіберген – Қарағанды қ., ҚР СО мүшесі,

«Нұрмағанбеков Т» ЖК басшысы

3. Хмелевский Вадим Альбертович – Қарағанды қ., ҚР СО

мүшесі, «2vGroup» басшысы, бас сәулетшісі

4. Катышев Владимир Эняевич – Алматы қ., ҚР СО мүшесі

5. Старкова Галина Николаевна – Павлодар қ., ҚР СО мүшесі,

Торайғыров университетінің Инженерия факультеті «Сәулет

және дизайн» кафедрасының доценті, аға оқытушысы

ВЕНЕЦИЯДАҒЫ СӘУЛЕТ БИЕННАЛЕСІ

2023 жылдың 20 мамыры мен 26
қарашасы аралығында Венецияда «Уақыт
Кеңістік Тіршілік» атты ауқымды сәулет
биенналесі өтеді
Уақыт Кеңістік Тіршілік немесе Уақытша
кеңістіктің болуы жобасын сәулет, дизайн
мен жоспарлау саласындағы соңғы зерттеу-

200-ден аса қатысушы жұмыстары Венецияның тарихи
орталығындағы ауданы 3000м2 Палаццо Мора и Палаццо
Бембоде және ауданы 6000м2-ден асатын ашық
инсталляциялары бар Маринаресса бақтарында көрсетілетін
болады. Көрмеде сонымен бірге басқа іс-шаралар,
конференциялар мен воркшоптар өтеді. Биеннале туралы
толығырақ келесі сілтемеден білуге болады
timespaceexistence.com

лер, баламалы тәсілдер мен инновациялық әзірлемелерге
тоғыспа шолу ретінде қарастырылады.
Еуропа мәдениет орталығы әр түрлі салада жұмыс істейін
қатысушылардың басын біріктіре отырып, біздің болашақ
өмірімізді қалыптастыруда елеулі орын алатын сәулетшілер,
университеттер, атақты шеберлер, жаңа студиялар,
дизайнерлер, суретшілер, фотографтар,, девелоперлер,,
инженерлік компаниялар арасында кәсіби алмасуды
ынталандыруға тырысады.

ӘЗІРБАЙЖАНДАҒЫ ТАҒЫЛЫМДАМА 
2022 жылдың 6-26 маусымы аралығында ҚазБСҚА PhD докторанттары Аухадиева
Л.М., Онищенко Ю.В., Табынбаева К.Е. Одақтың Басқарма мүшесі, сәулет білімі
комиссиясының төрайымы Г.С.Әбдірәсілованың жетекшілігімен Баку қаласындағы
Әзірбайжан сәулет-құрлысы университетінде (АзҚСУ) тағылымдамадан өтті.
Тағылымдаманы ҚазБСҚ Халықаралық білім корпорациясының ғылыми орталығы
ұйымдастырды.

ша мәлімет жинау үшін университет кітапханасының ғылыми қорларын пайдалану және профессорларынан кеңес алу мүмкіндігі

Сәулет докторы, профессор, «Сәулеттік жобалау және қала құрылысы»
кафедрасының меңгерушісі Касимзаде Эльбай Энвер оғлының жетекшілігімен
докторанттар АзҚСУ электрондық қорымен, библиографиялық дерекқоры мен
кітапханасының диссертациялық мұрағатымен танысты. Тағылымдама
қатысушыларының өздерінің докторлық диссертацияларының тақырыптары бойын-

болды. Тағылымдама аяқталысымен докторанттар АзҚСУ басшылығы – ректоры Мамедова
Гюльчохра Гусейн қызы, халықаралық қатынастар бойынша проректоры Абдуллаева Наргиз
Джавад қызы, «Сәулеттік жобалау және қала құрылысы» кафедрасының меңгерушісі
Касимзаде Эльбай Энвер оғлыға жақсы қабылдап, тағылымдамадан өту мүмкіндігін бергені
үшін рахметін айтты. Докторанттар Рахманова Айтен Тофиг қызы мен кітапхананың барлық
қызметкерлеріне ерекше алғыстарын білдірді.

Кездесу нәтижесінде ҚР Сәулетшілер одағы мен Қарағанды
облыстық Сәулетшілер одағы ұйымы арасындағы
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.
Қарағанды сәулетшілер одағының басшылығының айтуынша,
кездесу пайдалы әрі нәтижелі өтті.

Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағы әріптестерін Құрылысшылар күніне орай

Құрмет грамоталары мен «ҚҰРМЕТТІ СӘУЛЕТШІ» төсбелгілері марапаттарымен құттықтайды !
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ҚР СО МҮШЕЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!!!
• «Тарихи-мәдени орталық. Түркі әлемі орталығы» байқауы

Түркістан қаласындағы «Түркі әлемі орталығы» нысанының
сәулеттік-көркемдік келбетін, композициялық және
көлемдік-жоспарлау шешімдерін, кешенді абаттандырудың
сәулет тұжырымдамасын әзірлеуге ашық байқау. Жұмыстар
2022 жылдың 14 қазанына дейін қабылданады. Толығырақ
байқау сайтында.

• 2022 жылдың 28-30 қыркүйегі аралығында Мәскеу қ. XXX
мерейтойлы «Зодчество» халықаралық фестивалі өтеді

АНОНС

ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ KAZBUILD 2022 КӨРМЕСІНДЕ
2022 жылдың 7-9 қыркүйегі аралығында Алматыдағы «Атакент» көрме
орталығының павильондарында KazBuild 2022 28-ші халықаралық құрылыс және
интерьер көрмесі өтті. Көрмеге әлемнің 24 елінен 250-ден астам отандық және
халықаралық өндірістік және сауда компаниялары қатысты. Көрменің ресми
ашылу салтанатына Одақтың басқарма мүшесі, бірінші вице-президенті Айдар
Тәтіғұлов қатысты. Көрме аясында кездесулер мен таныстырылымдар өткізілді,
олардың арасында ҚР СО өкілдері де сөз сөйледі. 8 қыркүйекте ҚР СО
жанындағы Жас сәулетшілер клубының (ЖСК) жетекшісі Антон Федянин клубтың
атқарып жатқан жұмыстары мен ұйымдастырып жатқан іс-шаралары туралы жан-
жақты айтып берді.

ӘРІПТЕС СӘУЛЕТШІЛЕР ӨМІРДЕН ОЗДЫ

2022 жылдың 5 шілдесінде Қазақстан сәулет өнерінің майталманы Александр Иванович Коржемпо
дүниеден озды. Сәулетші Коржемпо – Алматы қаласының нышанына айналған «Арман» кинотеатры, Қазақ
телевизиясының аппарат-студиялық кешені, Алматы-2 теміржол бекетінің торабы және «Саяхат» автобекеті,
тұрғын-үй кешендері, ҚР Тұғыш Президенті атындағы саябақтың кіреберісі сияқты қаламыздың көрнекті
нысандарының авторы.
Сәулет өнеріне берілген Александр Коржемпо өмірінің соңына дейін Сәулетшілер одағының қатарында
болды. Жақында ғана ҚР Сәулетшілер одағының XVII съезіне қатысты, Одақ офисін ашты, соңғы
кездесулерде өскелең жас сәулетшілер буынына аталық сөзін айтып отырды. Коржемпо аты мен оның
сәулет жауһарлары Қазақстан тарихына алтын әріппен жазылды!

2022 жылдың 13 шілдесінде 85 жасында сәулетші Әбдікәрім Абдалыұлы Абдалиев дүниеден озды. Ол 1963
жылдан бері ҚСРО Сәулетшілер одағының мүшесі болған. 1961 ж. Ташкент Политехникалық университетін
тәмамдағаннан кейін еңбек жолын «Казгорстройпроект» ұжымында бастады. Ұзақ жылдар өмірін сәулет пен
педагогикаға арнаған Әбдікәрім Абдалыұлы Жамбыл облысының бас сәулетшісі, ҚР жоғары оқу орындарындағы
мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы, жобалау институттары мен компанияларында басшы және
жобалардың бас сәулетшісі болып жұмыс істеді. «Мәдениет қайраткері» және «Қазақстанның құрметті
сәулетшісі» атақтарымен марапатталған.

2022 жылдың 18 шілдесінде сәулетші, суретші, музыкант Болат Ахметов дүние салды. Ол ҚазРеставрация және
Алматыгипрогорда сәулетші болып еңбек етті, кейін «АрхиКо» сәулет студиясын басқарды. Болат Ахметов
қылқаламынан гиперреализм стиліндегі суреттер, қолынан ою және шекіме бұйымдары дүниеге келіп, музыка
мен гитара аранжировкалары туындаған. «Кез келген жұмыста сурет болсын, мүсін немесе сәулет өнері болсын,
ең бастысы– соңғы нәтиже. Картиналардағы менің міндетім – таулар 3D сияқты көрінетіндей олардың көлемін
көрсету» деген Болат Ахметов.

ТАРАЗ Қ. БАС ЖОСПАРЫН ҚАРАСТЫРУ

ұйымы (Нұр-Сұлтан қаласы). «Қолдау» ЖШС бас сәулетшісі
Рыспаев А.М. жобада қабылданған және негізгі сызбада
көрсетілген басты сәулет-жоспарлау шешімдері жөнінде
баяндап берді. Соның ішінде қала құрамына Байзақ және
Жамбыл аудандарының 14 ауылдық елді мекендерін енгізу
есебінен оның шекарасын ұлғайту, қала аумағын 2 әкімшілік
ауданға бөлу, жартылай реновациялау мен нүктелі түрде ескі
үйлерді сүре отырып, қаланың тарихи маңызын есепке ала
қаланың тарихи орталығын сақтау, қаланың солтүстік
аумағында биік үйлер тұрғызу ұсынылды.
Сонымен қатар тапсырыс берушінің техникалық
тапсырмасына сәйкес барлық сызбалар бойынша жобалық
шешімдер ұсынылды. Жобаны 2040 жылға қарай толығымен
жүзеге асыру жоспарланып отыр.
Секция мүшелері өз ұсыныстары мен ескертулерін берді.
Отырыс аяқталғаннан кейін кездесуге қатысушылар Тараз
қаласын дамыту бойынша бас жоспардың ұсынылып отырған
тұжырымдамасы мен сәулет-жоспарлау шешімдерін айтылған
ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып қабылдауды
шешті.

Қазақстан Республикасы Ұлттық жобалаушылар
қауымдастығының (ҚР ҰЖҚ) атқарушы директоры
Қадиша Бекқұлиева зерттеу жетекшісі Әсия
Гизатулинамен бірге «Қазақстан
Республикасының жобалау-іздестіру
саласындағы компанияларында BIM
технологияларды дамыту және қолдану
деңгейі» атты екінші республикалық зерттеудің
нәтижелерін ұсынды. Қауымдастық бұл зерттеуді
ҚР СО-мен бірлесіп 2022 жылдың мамырынан
тамызына дейін жүргізді.

2022 жылдың 27 шілдесінде Таразда ҚР Сәулетшілер
одағының «Қала құрылысы» секциясы мүшелерінің «Тараз
қаласын дамыту бойынша бас жоспарды түзету» жобасын
қарастырған отырысы өтті. Әзірлеуші – «Қолдау» жобалау

АЛМАТЫБАСЖОСПАРЫ МЕН СӘУЛЕТШІЛЕР 
ОДАҒЫНЫҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 

ҚР Сәулетшілер одағы
«Алматыбасжоспар» ҒЗИ»
ЖШС жазда бірнеше
бірлескен іс-шара өткізді.
2022 жылдың 22 шілдесінде
ҚР СО бірінші вице-президен

Б.Мұсылманбеков, Ақсақалдар кеңесінің мүшесі Т.Ералиев пен
Жас сәулетшілер клубының (ЖСК) жетекшісі А.Федянин
«Алматыбасжоспар» ҒЗИ» ЖШС-ның жаңа бас директоры
Асхат Садуовпен кездесті. Кездесу мақсаты – жаңа басшымен
танысу, бірге орындалатын жұмыстарды және екі жақты
қарым-қатынас тиімділігін арттыру жолдарын талқылау.
Кездесу соңында тараптар Одаққа жаңа мүшелер тарту,
бірлескен іс-шаралар жүргізу мәселелері бойынша әр түрлі
форматта өзара қарым-қатынас құруға даяр екендерін
білдірді. 31 тамызда Q-Lab кеңістігінде Алматыбасжоспардың
4 қызметкері: Сарбаева Айнұр, Жаниев Самғат, Бараев Қанат,
Өмірзақов Олжас ҚР Сәулетшілер одағының құрамына
қабылдануы салтанатты түрде өтті.

ті А.Тәтіғұлов, Алматы қ.
бойынша вице-президенті

Одақ хатшылығы 2019-2022жж. мүшелік жарна бойынша
қарыздарыңызды жабуды сұрайды.
Бір жылға есептеу формуласы: жылына 4 АЕК

Барлық сұрақтарды ҚР СО хатшылығына +7 701 711 1787
нөмірі бойынша қоя аласыздар.
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2022 жылдың 25-27 тамызында Волгоград қаласында
«ЭкоБерег» 2022 XI-ші халықаралық сәулет фестивалі өтті.
Фестиваль бағдарламасы бойынша жағалық кеңістікті
экология, сәулет және қала құрылысы тұрғысынан игерудегі ең
үздік жетістіктерді көрсететін іс-шаралар өтті. Шара аясында
«Қала құрылысы конверсиясы мен қалалардың жағалау
аумақтарын дамыту» атты ғылыми-практикалық конференция
өтті. Нұр-Сұлтан қ. бойынша Одақ вице-президенті
С,И.Рүстембеков «Нұр-Сұлтан қаласының қала құрылысы
құрылымындағы Есіл өзені» тақырыбында баяндама жасады.

«ЭКО-БЕРЕГ» 2022 ФЕСТИВАЛІ

https://www.gov.kz/memleket/entities/turkestan-saulet/press/news/details/409220?lang=kk

