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 Қазіргі таңда облысымызда сәулет және қала құрылысын дамытуға оң 

көзқарас қалыптасуда. Облысымыздың бас қаласы – Қызылорда қаласы мен 

аудан орталықтарының кейінгі жылдарда сәулеттік келбеті айтарлықтай 

өзгеріп, біраз игі шаралар жүзеге асуда. Осындай ғимараттардың авторлары 

жергілікті сәулетшілер болғаны әрине жағымды жағдай.  

Жергілікті сәулетшілердің кеңесі мен облыстық акиматта Қызылорда 

қаласында құрылысы келесі жылы басталатын халықаралық стандарт 

талаптарынан сәйкес келетін аэропорт терминалына оң баға берілді, және қала 

орталығында заманауи талабына сай орталық стадион жоспары да оң бағасын 

тапты. Қалада автокөлік ағымын реттеу үшін Сырдария өзенінің оң және сол 

жағалауынан айналма жолдар салынғаны жергілікті сәулетшілердің еңбегі. 

Бірақ осы уақытқа дейін облыс, қала орталығында қала құрылысы 

кеңесінің құрылмауына байланысты біздің филиал кейбір объектілерді талдау 

кезеңде оқшауланып қалады. Қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінде, 

Облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасында әр түрлі мамандығы бар 

азаматтар қызмет істеп және олар жиі ауысып тұрады. Бірақ қанша сауатты 

болғанымен өз мамандығымен жұмыс істейтін сәулетші болмағандықтан әлі 

де көптеген кемшіліктер мен орны толмас проблемелардың туындап отырғаны 

да көрініп тұр. Мысалы, қаладағы Сырдария өзенінің сол жағалауындағы 

салынып жатқан кіші аудан мүлдем Бас жоспарға сәйкес келмейді. Осы мәселе 

қатты сынға алынып, архитектор Е.Ибраимов «Сыр бойы» газетінің тілшісіне 

сұхбат беріп, қала басшыларының арасында біраз талдау жасалды.  

Облыс бойынша Одақ мүшелерімен және де басқа сәулетшілердің 

жұмыс орындарымен бірыңғай тізім дайындалып, бір сәулетші Қазақстан 

Республикасы сәулетшілер Одағының мүшесі болса, тағы екі сәулетші осы 

Одаққа өтуге құжаттар дайындауда. Сәулетшілер әр түрлі деңгейде, мысалы, 

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфроқұрылымдық даму 

министрлігінің, Қазақстан Республикасы сәулетшілер Одағының және 

Қызылорда қаласы әкімінің грамоталарымен марапатталды. 

 Біздің филиал облыс орталығындағы сәулетшілермен тікелей қарым-

қатынаста болғанымен аудандағы сәулетшілермен шындығын айту керек әлі 

де болса тіл табыса алмай келеді. Себебі олар тікелей аудандық әкімге 

қарағандықтан аудан орталығын кешенді дамыту, сәулеттік және қала 

құрылысын ойдағыдай жүзеге асыру өз дәрежесінде жүргізілмей жатқаны 

анықталып отыр.  

Сөз соңында айтарым, Қызылорда облысының филиалы Әділет 

басқармасына осы уақытқа дейін тіркелмеуі, кейбір құжаттардың жетіспеуіне 

байланысты кешігіп келеді. 

 



Қызылорда облысы филиалының келесі жылға 

қойылған жоспарлары туралы 

 

1. Аудан, қала сәулетінің заман талабына сай өркендеуіне және қала 

құрылысы саясатын жүргізуге аудан және қала сәулет бөлімдерімен 

тығыз байланысты күшейту; 

2. Кемінде екі сәулетшіні Қазақстан Республикасы сәулетшілер Одағына 

өткізуге ұсыныс жасау; 

3. Сәулетшілердің еңбектеріне байланысты марапаттарға ұсыну; 

4. Аудан және Сыр өңірінің бас қаласын заман талабына сай дамыған, 

сәулетті орталыққа айналдыру үшін ат салысу; 

5. Қала, Облыс әкімдігінің жанындағы бұрынғы Қалақұрылысы Кеңесін 

қайта құрып, оның пәрмендігін арттырып, күшейтуге ықпал жасау; 

6. Қазақстан Республикасы «Сәулетшілер Одағы» Республикалық 

қоғамдық бірлестіктің саясатын Облысымызда өз дәрежесінде жүргізу 

болып саналады. 

 

 

 

Қызылорда облысы бойынша Төрағасы    Еркін Ибраимов 

 


