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ДАЙДЖЕСТ #23
ҚЫРКҮЙЕК-ҚАЗАН 2022

ОДАҚТЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖАҢА ТӨРАҒАСЫ
ҚР Сәулетшілер одағының Шығыс Қазақстан
филиалы сәулетшілері жиналысының
хатттамасына сәйкес Қасентаев Ержан
Ахметбекұлын филиал төрағасы етіп сайлады.
Е.А. Қасентаев 1962 жылдың 24 тамызыда Шығыс
Қазақстан облысының Марқакөл ауданының
Боран аулыныда дүниеге келген. 1985 жылы
«Сәулетші» мамандығы бойынша Өскемен
құрылыс институтын тәмамдаған. Еңбек жолын

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КҮНІНЕ ОРАЙ СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАУ

Республика күні ұлттық мерекесіне орай елдің әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына қосқан елеулі үлесі мен белсенді
қоғамдық қызметі үшін көп азаматтар мемлекеттік марапаттар және алғыс хаттармен марапатталды. Марапатталған арасында ҚР
Сәулетшілер одағының мүшелері де бар.

• Жамболатов Сағындық Смаиылұлы – «Құрмет» ордені, Астана 

• Ибраимов Еркінғали Арапұлы – «Тәуелсіздікке қосқан үлесі үшін» медалі, Кызылорда

• Кенжебеков Дәулетбек – «Құрметті сәулетші» төсбелгісі, Түркістан

Әріптестерді алған марапаттарымен құттықтаймыз!

СОХҚ ХХХ ҮЙЛЕСТІРУ КЕҢЕСІ

2022 жылдың 28 қыркүйегінде Мәскеуде Сәулетшілер
Одақтарының Халықаралық Қауымдастығының (СОХҚ) ХХХ
Үйлестіру Кеңесі өтті. ҚР Сәулетшілер одағы аталған ұйымның
құрылғанына 30 жыл және Ресей Сәулетшілер одағына 90 жыл
толуына орайласытырылған мерейтой іс-шараларына қатысты.
«Зодчество» фестивалі аясында 1992-2022жж. аралығындағы
Қауымдастықтың Алтын медалімен белгіленген ең үздік
туындылар көрмесі өтті.
ҚР Сәулетшілер одағының атынан С.И.Рүстембеков, Н.Н.Юрашевич
және А. Молдағалиева бастаған делегация барды.
Қауымдастықтың Үйлестіруші Кеңесінің 2023 жылғы отырысы
Өзбекстанның Ташкент қаласында өтеді.

Қауымдастықтың байқау-конкурсының қорытындысымен
Қазақстан Сәулетшілер одағы келесі марапаттарды қанжығалады:
«Жоба» аталымындағы Гран-При мен Қауымдастықтың алтын
медалін «Ақтау қаласындағы балалар мен жасөспірімдердің
жаппай демалуына арналған оқушылар сарайы» жобасы үшін
Астана қаласының «D Architects+Рartners» ЖШС-нің жас
сәулетшілері Дәурен Ердененов, Жүсіп Суанбек пен Егінбай
Данияр жеңіп алды. I дәрежелі диплом «Инчхон қаласындағы ат
паркі» жобасы үшін KAZGOR ЖА ұжымына берілді. «Астана
қаласындағы «DARU» ұлттық оңалту орталығы» жобасы үшін «ПСК
ППК» ЖШС-не грамота бұйырды.
«Ғимараттар мен құрылыстар» аталымында II дәрежелі диплом
«D Architects+Рartners» ЖШС-нің «Астана қаласындағы «Көркем»
тұрғын үй кешені» жобасына берілсе, II, III дәрежелі диплом мен
ынталандыру дипломы «RENUA» компаниясының сәулетшілері
Базыкен Е., Сұлтановқа берілді. 2022 жылғы байқау-конкурсының
қорытындысы мен жеңімпаздарын сайттан көруге болады .

ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!

ҚР СО Хатшылығы өзінің барлық мүшелерін 2019-2022 ж. аралығындағы
мүшелік жарна бойынша қарыздарын өтеуін сұрайды.
Бір жылға есептеу формуласы: жылына 4 АЕК

Сұрақтар туындаған жағдайда ҚР СО хатшылығына хабарласуға болады
+7 701 711 1787

• Saint-Gobain-нің студенттерге арналған 2023 жылғы конкурсы
Тіркелу 2023 жылдың 28 ақпанында аяқталады. Конкурс туралы толығырақ
сайттан білуге болады .
• Сәулеттегі шыны» байқау-конкурсы
Өтініштерді қабылдау 2023 жылдың 15 қарашасында аяқталады. Толығырақ
мына сілтемеде.
• «Еуразиялық сыйлық» атты сәулет пен дизайн халықаралық сыйлығы
Тіркелу 2022 жылдың 30 желтоқсанына дейін жалғасады. Толығырақ мына
сілтемеде.

АНОНС

Ақтөбе қаласында сәулетші болып бастады. Е.Қасентаевтың
қатысуымен Қазақстанның қалаларында бірқатар ірі қала
құрылыстық және сәулеттік жұмыстар орындалды. Е.А.Қасентаев
Петропавл қаласының бас әулетшісі, «ШКО құрылыс, сәулет және
қала құрылысы басқармасы» басшысының орынбасары қызметін
атқарды. Қазіргі уақытта «E&K» ЖШС директоры.

КОПЕНГАГЕН ҚАЛАСЫНДАҒЫ СӘУЛЕТШІЛЕРДІҢ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК КОНГРЕССІ
2023 жылдың 2-6 шілдесі аралығында Дания астанасы Копенгагенде сәулетшілердің 28-ші дүниежүзілік конгрессі
өтеді. Конгресс мақсаты – сәулет өнерінің БҰҰ-ның 2030 жылға дейінгі Тұрақты дамудың 17 мақсатына қол
жеткізудің маңызды құралы ретінде оны ілгерілету, талқылау және көрсету болып табылады.
2023 жылдың 31 наурызында аяқталатын Конгресске ерте тіркелу мүмкіндігі бар. Тіркелу жарнасын онлайн түрде
шотты төлеу (банк аударымы арқылы) немесе кредит картамен (Master Card немесе VISA) еуромен төленуі тиіс. 2023
жылдың 31 наурызына дейін тіркелгенде жеңілдіктер қарастырылған (№1 кесте).
Алдын ала бағдарламамен және сөз сөйлеушілермен сайтта танысуға болады.

Виза қажет Конгресс қатысушыларына Конгресстің басталуына дейін екі ай бұрын өтініш берген дұрыс, себебі
өтініш беру уақыты 8 аптаға дейін созылуы мүмкін. Ресми шақыру хаттары тек тіркелген және тіркелу жарнасын
төлегендерге ғана жіберіледі.

№1 кесте 2023 ж.31 
наурызына дейін, €

2023 ж.31 
мамырына дейін, €

2023 ж. 31 
мамырынан кейін, €

Делегаттарға 450 530 620

Студенттерге 70 90 120

Ілесіп келушілерге 175 210 220

Түскі ас 50 50 50

Тіркелу жарнасымен Конгресс бағдарламасына, көрме мен кофе-брейктерге

қатысуға болады. Бұл жарнаға түскі ас кірмейді, бірақ оны сатып алуға болады.

Қазіргі уақытта Халықаралық Сәулетшілер Одағының Дүниежүзілік сәулетшілер

конгрессіне ғана тіркеле аласыздар. Басқа ісшаралар, экскурсиялар, конгресстің

кешкі асы мен басқаларына қатысу жөнінде мәлімет қосымша беріледі.

АҚШ-ТАҒЫ КОНСТРУКТОРДЫҢ ЖҰМЫС
ТӘЖІРИБЕСІ
2022 жылдың 09 қыркүйегінде KAZGOR жобалау академиясында
АҚШ-тың Чикаго қаласында жұмыс істеп жүрген қазақтың
инженер-жобалаушысы Индира Оразиман сәулетшілер мен
конструкторларға шеберлік сабағын өткізді.

«ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ТҮРКІ ӘЛЕМІ
ОРТАЛЫҒЫ» КОНКУРСЫ

Индира АҚШ-тың ірі конструкторлық
бюроларында тәжірибе жинаған
талантты конструктор. Қонағымыз
презентациясында ғимарат
құрылымындағы күрделі мәселелерді
шешу жолдары мен құрылыс
алаңындағы жұмыс үдерісін көрнекі
түрде көрсетті. Ол келгендерге көк
тіреген зеңгір үйлерді салу кезінде қол
данылатын стандарттан тыс шешімдер мен есептеу әдістерінің
халықаралық тәжірибесімен бөлісті. Индира бірегей биік
ғимараттарды жобалау мен пішімдеудің инновациялық әдістері
жөнінде айтып берді. Индира конструктор сәулетші секілді
жұмысына шығармашыл және ұтымды жолмен қарау керектігін
баса айтты.

ОДАҚ ХАТШЫЛЫҒЫНЫҢ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
ҚР Сәулетшілер одағы қызметінің маңызды бағыттары бойынша
шешім қабылдаудағы Одақтың рөлін арттыру, еліміздің сәулет
және қаа құрылысы қызметін дамытуға көмек көрсету мақсатында
Қазақстан Республикасының барлық облыстарында Одақ
филиалдарын ресми тіркеу қажет.
Осы орайда жергілікті әділет органдарына ұсыну үшін қажетті
мәліметтер мен құжаттарды жинау бойынша жұмыс жүргізіліп
жатыр. Сәулетшілер одағының Қазақстан Республикасының
облыстарындағы төрағаларының қолдауымен биыл барлық
филиалдарды тіркеу жұмысы аяқталады. Бұл ҚР Сәулетшілер
одағының өңірлердегі мүдделерін білдіруге, сондай-ақ өңір
сәулетшілерін біріктіру мен олардың арасындағы кәсіби және
шығармашылық байланыстарды нығайтуға септігін тигізетен
болады.

2022 ж. 19 шілдесінде Түркістан облысының сәулет, және қала
құрылысы басқармасы Түркі әлемі орталығы нысанының
сәулеттік-көркемдік келбетін әзірлеуге республикалық ашық
конкурсын жариялады Оған еліміздің түкпірінен сәулетшілер
қатысты. 26 қазанда Түркістанның Конгресс холындағы көрмеде
елімізге еңбегі сіңген және құрметті сәулетшілер мен мүсіншілер
жұмыстарын көрсетті.
Қазылар мүшесі, сәулетшілер одағының Түркістан облысындағы
төрағасы Еркін Жүсіпов ұсынылған (17) жұмыстардың дұрыстығы
мен талаптарға сай келуін тексерді. Қазылар 15 жобаны таңдап
алды. Қазылар бірауыздан лайық деген 6 жобаны таңдап, оларға
келесідей орын үйлестірді:

Байқау жеңімпазы нысан салынатын
жер телімдерін қайта қарап,
тұжырымдаманы пысықтау
ұсынылды. ҚР Сәулетшілер одағы
жанындағы Жас сәулетшілер
клубының жетекшісі Антон Федянин

• 1 орын – Әшірқұлов Арыстанбек (Шымкент)
• 2 орын – Нарынов Сәкен, Елубаев Талғат (Алматы) 
• 3 орын – Бейсен Нұрсұлтан, Тілеулиев Дамир, Садықов 

Немаджан (Шымкент).

байқауға белсенді қатысқаны үшін ұйымдастырушылар
грамотасымен марапатталды.

https://www.maca.ru/itogi-xxix-mezhdunarodnogo-smotrakonkursa-masa-na-luchshuyu-proektnuyu-i-realizovannuyu-rabotu-postroiku-dushanbe-710-oktyabrya-2021-g_1991.html
https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/
https://www.archglass.ru/
https://www.architime.ru/activity/2022/competition190422evraz.htm
http://zvin.mjt.lu/lnk/AV4AADdmZ6gAAcxF2TAAAQ7Mq40AAUG3dzwAnHboAAX_PwBjRYKlu8QxNKeKRkKKLL-wn64jPgAFvp4/5/mmEp_SysyrwgSvE8W5s4Tg/aHR0cHM6Ly91aWEyMDIzY3BoLm9yZy9yZWdpc3Rlci8
https://uia2023cph.org/programme/
http://zvin.mjt.lu/lnk/AV4AADdmZ6gAAcxF2TAAAQ7Mq40AAUG3dzwAnHboAAX_PwBjRYKlu8QxNKeKRkKKLL-wn64jPgAFvp4/8/LIMRa3xZK2Q0izereOXQfA/aHR0cHM6Ly93d3cubnlpZGFubWFyay5kay9lbi1HQi9Zb3Utd2FudC10by1hcHBseS9TaG9ydC1zdGF5LXZpc2EvQ3VsdHVyYWwtdmlzYT9hbmNob3I9aG93dG9hcHBseQ

