
Павлодар қаласының тарихы даталарда 

 
1720   қазіргі Павлодардың орнына 48 адам гарнизонымен Коряковский әскери-казактар форпосты құрылды. 

1861   4 (16) сәуірден II Александр императорының жарлығымен кіші ұлы – Павелдің құрметіне Коряковский станицасы штаттан тыс 

Павлодар қаласына өзгерді    

1868   Павлодар Семей облысының уездік орталығы болды.  

1901, мамыр  үлкен өрттен 427 үй жанып кетті. 

1904   дәнді тарту үшін бірінші бу диірмені салынды.  

1905   су жолын бақылаушы - жұмыскерлер 1 мамырды алғаш рет Усолкин аралында мерекеледі. 

1908  сыртқы сауда үшін Орыс Азия банкі құрылды, ерлерге приходск Алексеев училищесі ашылды.   

1910   А. Деров үйінде орыс-қырғыз екі сыныпты училищесі ашылды. 

1917, тамыз Кооперативтер серіктестігінің  органы - "Свободная степь» газетінің алғашқы нөмірі шықты. 

1917, қараша  250 адамды құрайтын Кеңес жұмыскерлері және солдат депутаттарының Қызыл гвардия жасақтары ұйымдастырылды.  

1918, 1 ақпанда  Кеңес билігі орнады  

1920    20 нөмірлі қолмен іске қосылатын бірінші телефон станциясы іске қосылды. 

1920, қаңтар   Шиллердің «Разбойники» драмасымен К.Маркс атындағы бірінші кеңес театры ашылды.  

1924    пайдалануға «Славгород-Құлынды-Павлодар» теміржолы қосылды. 

   Павлодар станциясы салынды. 

1926    қуаттылығы 100 кВт болатын бірінші қалалық электр станциясы салынды.  

1929    Павлодарда радио дами бастады.  

1929   «Қаз қонақта» КСРО ҒА экспедициясы тарихқа дейінгі жануарларға қазба жұмыстарын жүргізді    

1938, 23 мамырда сағ.13:40 қалалық кеңес жанында (Луначарский көшесі) салмағы 120 гр.                  метеорит құлады.     

1938, 15 қаңтарда Павлодар қаласының орталығы болып табылатын Қазақ ССР-ң Павлодар    облысы құрылды   

1938    «Октябрь» механикалық зауыты орналасты.  

1942    «Октябрь» зауыты ұйымдастырылды.  

1945,19 қыркүйекте Павлодар қаласында біріккен қазақ-орыс драма театры құрылды.      

1948, шілде   «Павлодар-Қарағанды» және «Павлодар- Ақмола» әуе жолдары ашылды 

1949, маусымда алғаш поршенді екі моторлы «Ли-2» тікұшағы «Павлодар-Москва» маршрутын ашты.  

1949   Ертіс арқылы өтетін теміржол көпірі салынды.   

1949   Павлодар әуежайына Алматыдан бірінші турбовинтті тікұшағы қонды  

1953, 20 желтоқсанда «Павлодар-Ақмола» темір жолы іске қосылды. 

1954, ақпан/наурыз Павлодар станциясына тың игерушілерімен бірге алғашқы эшелондар келді.  

1955    Павлодардың үлкен өнеркәсіпті құрылысы басталды..  

1956  комбайн зауытының және ТЭЦ құрылысы басталды, алюминий зауытының құрылысшылары келді.   

1960, 20 қыркүйекте Павлодарлық өнеркәсіптік (индустриалдық) институты құрылды. 

1961, қаңтар Павлодар аэровокзалы пайдалануға берілді. 

1961, 1 ақпанда Павлодарлық ТЭЦ-2 алғашқы ток берді.  

1962   Павлодар қаласында Ертіс өзені арқылы автожол көпірі салынды. 

1962   Павлодар педагогикалық институт құрылды.  

1962, 31 қазанда Ертіс арқылы пайдалануға ұзындығы 700 м. автомобиль-көлік көпір берілді.  



 1964, 30 маусымда пайдалануға Павлодарлық ТЭЦ-1 берілді.  

1964, 20 қазанда Павлодарлық алюминий зауытында бірінші алюминий тотығы алынды.  

1965    пайдалануға облыстық теле орталығы берілді.  

1966, 4 наурызда Павлодарлық трактор зауыты құрылды.  

1967   ПТЗ ішінде арнайы құрал-саймандар және технологиялық жабдықтар зауыты ұйымдастырылды. Пайдалануға алюминий 

зауытының 2-ші және 3-ші кезегі берілді.   

1968, 12 тамызда Павлодар трактор зауытының конвейерінен алғаш «Қазақстан» ДТ 75М  тракторы шығарылды.     

1973, 10 сәуірде Қазақ ССР Жоғары кеңес төралқасының жарлығымен Павлодарда екі әкімшілік    қалалық аудан құрылды: 

Ильич және Индустриалды 

1974, 30 желтоқсанда пайдалануға Павлодар картон-рубероид зауыты қабылданды  

1976, июнь   аэродромда бірінші турбореактивті «ТУ-154» лайнері қонды  

1977, 24 марта  ОК КОКП-мен және КСРО Министрлер кеңесімен «Екібастұз отын-энергетикалық   кешенін құру және Екібастұз-

Орталық 1500 киловольт қуатымен тұрақты ток    электр беру желісінің құрылысы туралы» қаулысы қабылданды (1977-1990 

жж.)  

1977, қараша   мұнай өңдеу зауытына мұнай құбыры арқылы бірінші тюмендік мұнай түсті.   

1978, 9 маусымда  мұнай өңдеу зауыты алғашқы өнімін шығарды. 

1990, тамыз   кеден қызметі ұйымдастырылды, бірінші бекеті- әуежайда.   

1991, 30 желтоқсанда Павлодарда Кутузов көшесі бойынша Ломов көшесінің қиылысына дейін жаңа трамвай жолы іске қосылды.   

1993   1 қаңтардағы күй бойынша Павлодарда Ленин кентімен қоса 367,4 мың адам  тұрды.  

1994, маусым  Павлодар қаласында индустриалдық және педагогикалық институттары Павлодарлық мемлекеттік университетіне бірікті. 

1994   Павлодарда  Свердлов көшесі А.Ломов атындағы көшеге,  Тургенев көшесі М. Қайырбаев көшесіне, Красноармейцев көшесі И. 

Кривенко көшесіне өзгерді. 

1998, 24 қарашада Павлодар облысының 60 жылдығына арналған салтанаттар өтті, оған Қазақстанның Президенті Н.Назарбаев қатысты. 

1999, 28 тамызда Павлодар қаласында әулие Николайды кішкентай шіркеуде дәріптеу өтті.   

1999, 23 қазанда Павлодар қаласының Благовещенский кафедралы соборының салтанатты ашылуы өтті және Павлодардың Бас мешітінің алғаш 

тасы қаланды 

2000, 17 қазанда Павлодар қаласында Рим-католик шіркеуі ғибадатханасының сәби Иисус әулие    Тереза приходын дәріптеу 

өтті.     

2000, 25 қазанда Павлодар қаласында облыстық көркем мұражайы ғимаратының алдында ақын, философ Сұлтанмахмұт Торайғыровқа 

ескерткіш ашылды.   

2010, 12 сәуірде Павлодар қаласының әкімдігі жанында Қ.И.Сатпаевқа ескерткіш ашылды.  

2011, 24 қаңтарда  — VII қысқы Азиада ойындарының от эстафетасы   

 

2012 

 

2012, 31 мамырда өткен ғасырдың 30 жылдарындағы аштық құрбандарына ескерткіш ашылды. 

2012, 18 қыркүйекте татулық пен бірлік Монументінің ашылуы өтті. 

2012,19 қыркүйекте Павлодар қаласында Қазақстан Республикасы мен Рессей Федерациясының өңіраралық ынтамақтастығының IX форумы 

өтті 

2012, 2 қарашада білім беру үздігі, ҚазССР еңбегі сіңген ұстазы, Б.Ахметовтың туғанына 100 жыл толуына орай ескерткіш ашылды.   



2012, 1 желтоқсанда алғаш мемлекеттік мереке- Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнін атап өтілді.  

2012, 6 желтоқсанда бірінші оқытушы ескерткішінің ашылуы өтті.  

 


