
Ескі қала 

 
 

 Әрбір қаланың көшелерінде өзінің қызықты жерлері – ескі ғимараттары бар. Олар өздерімен тек тарихи мұраны ғана емес,  ата-

бабаларымыздың рухын, олардың еңбегіне деген құрметті сақтайды. 

 Ленин көшесі өзін «ескі қала» ретінде ұсынады, онда бұрынғы іскер орталықтың ескі ғимараттары сақталған. Көпес Сорокиннің үйі; 

Халық үйі; Майра атындағы ән шығармашылығының мұражай - үйі; Владимир училищесі; Педтехникум; Көпес А.Деровтың сауда үйі; 

Ленин көшесіндегі сауда қатарлары; А.П.Чехов атындағы Орыс драма театрының ғимараты; Көпес Охапкиннің үйі; Д.П.Багаев атындағы 

мемориалдық мұражай – үйі. 

  

Алексеев училищесі /ХХ ғ. басы/ 

 

 

Жеңіс алаңы, 15 

 Алексеев училищесі – ХХ ғ. басындағы архитектуралық ескерткіш, Жеңіс алаңында 

орналасқан. 

Ғимарат халық арасында ІІ Николай патшасының ізбасары – ханзада Алексейдің құрметіне 

аталып, ерлер приходск училищесі үшін1907 жылы тұрғызылды. 1917 жылдың төңкерісінен кейін 

1919 жылы ғимарат ішінде Семей әскерлері, одан кейін қалалық білім беру бөлімі, № 7 орта 

мектеп, ұлттық мәдени орталықтары және басқа 

мекемелер болған, қазір – Ішкі саясат департаменті. 

Алексеев училищесінде бастапқыда екі корпусы 

болған, екіншісі 1960-шы жылдардың аяғында 

бұзылды.  

20 ғ. басындағы азаматтық қоғамдық архитектурасының үлгісі. Кірпіш стиліндегі декор 

элементтерімен эклектика үлгісі.   

Ғимарат бірқабатты, кірпіш, сызбада Г-тәрізді. Күйдірілген қызыл кірпіштен қаланған. 

 

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д.  [Алексеев училищесі]  / Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері  / Улицы нашего города. - Павлодар, 2007.  – 338 б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ақын П.Василевтің үйі  /ХІХ ғасырдың екінші жартысы/ 
 

 

Чернышевский көшесі, 121 

 

П. Васильев атындағы Мұражай-үйі кішігірім ағаш қыймасы болып табылады. Мұнда 10 

мыңнан астам экспонаттар жиыстырылған. Ол ақынға тиесілі қолжазбалар, кітаптар, суреттер, 

тұрмыс заттары, сондай-ақ  XVIII ғ. басына қарасты жиһаздар жинағы. Өзінің қазіргі   мәртебесін 

Мұражай -үй  1990 жылы алды. Бұл әлемдегі жалғыз  Павел Васильев  Мұражай-үйі. 

              Жазда гүлге толы аулада  келушілерді скульптор Е. Мергенов пен архитектор К. 

Монтахаевтың еңбегі  П. Васильевтің бюсті қарсы алады. Бұл орында қазір ақынның Мұражай-үйі  

салынды.  

             Бөренелі бесқабырғалының екі бөлмесінде Уақыт тоқтап қалған тәрізді. Бұл жерде Сіз 

көпестің «төбешігін» көресіз, веналық  иілген орындықтар; ломбер үстелінің  басында вольтерлік 

креслода отырып, П. Васильев өлеңдерін жазған; ұршық және минут сайын өлшеммен соғатын  

ескі сағат.  Әйнектерде ақын жырлаған  - герань. Қабырғаларда – ақының, оның туыстарының және жақындарының  фотосуреттері,  

суретшілер Н. Быховецкийдің, С. Музалевскийдің  суреттері. 

              Мұражай-үйінің құрылу тарихы, кейіннен әдебиет және өнер мұражайына айналған,  Потанин атындағы облыстық тарихи-өлкетану 

мұражайында 1987 жылы әдебиет бөлімшесінің ашылуынан басталады. 

             Мұражай-үйінің салтанатты түрде ашылуы П. Васильевтің туған күні  1994 жылдың 23 желтоқсанында өтті. Жаңа мұражай 

экспонаттарының басым көпшілігін Е.А. Вялова, ақынның  қызы Н.П. Фурман, ағасы В.Н. Васильев табыстады. 

              Мұражай-үйі жұмыс істеген жылдар ішінде АҚШ-тан, Франциядан, Польшадан, Белоруссиядан, Рессейден, Қазақстаннан қонақтар 

келді. П. Васильев шығармалары әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. «Шынымен айқынды, ерекше дарынды» ақын поэзиясы шын 

бағалаушылардың барлығына қымбат, өйткені «сарқылмас тіршілік  күші» дарыған васильевтік өлеңдер өздерінің жастығымен, 

жаңалығымен, өмірсүйгіштігімен ерекшеленеді.  Павел Васильев поэзиясы – бұл біздің мәдениетімізге қосқан баға жетпес қазына. 

 

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д.  [Ақын П.Василевтің үйі]  / Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері  / Улицы нашего города. - Павлодар, 2007.  – 

254 б. 

 Ақын П.Василевтің үйі // Сарыарқа маржаны Ертістің Павлодар өңірі Павлодарское Прииртышье/ Жемчужина Сарыарки / 

Pavlodar Priirtyshye is a pearl of  Saryarka: Фотокнига. – Алматы, 2008. – 122 б. 
 

Д.П. Багаев тұрған үй /ХХ ғ. басы/ 

 

Ленин көшесі, 200 

 ХХ ғ. басындағы тарихи және архитектуралық ескерткіш. Ленин көшесі, 200-үйде орналасқан.  

             Бұл үйде  фотограф әрі өлкетанушы, тарихи-өлкетану мұражайының негізін қалаушы, Павлодар қаласының қайталанбас 

фотошежіресін  құрушы Дмитрий Багаев тұрған және жұмыс жасаған. Үйге қосымша салынған шыны төбелі фотосалон , үлкен панно және  

үй заттары сақталған. 



             2001 ж. Г.Н. Потанин атындағы облыстық тарихи-өлкетану мұражайының филиалы ашылды. 

             Багаев Дмитрий Поликарпович (1884-1958) – өлкетанушы, Павлодар облысының 

фотошежірешісі. Фото ісін Омскдегі  сібір фотографы Коркиннен, кейінен Москвадағы фотокурста 

үйренді. 1905 ж. өзінің фотостудиясын ашты. Көп жүріп, казачествоның, қазақтардың тұрмыс-

тіршілігін, тұз және көмір кендеріндегі еңбегін түсірді. Облыстың және қаланың жарты ғасырлық 

фотошежіресін жасады.  Негативтер саны 3000 астам. 

             1942 жылы ашылған өлкетану мұражайының  экспозициялық матриалдарының  негізін Д.П. 

Багаев жасаған фотографиялар және оның тапқан заттары құрайды. Оның негізін қалаушы Д.П. Багаев 

өмірінің соңына дейін директоры болды. 

             Д. П. Багаевтың Мұражай-үйі  қаланың тарихи бөлігіндегі бір қабатты тұрғын үйде  орналасқан. Бұл ХХ ғ. басындағы ағаш сәулет 

ескерткіші. 1915 ж.  Д.П. Багаев фотопавильон қосты. Ол барлық жарық техникасы ережелеріне сәйкес шыны төбелі және павильонның 

солтүстік қабырғасына тұтастай  дерлік әйнек салынған. Жалғыз фотосалон Қазақстанда ғана емес Батыс Сібірде де танымал болды. 

             Үйде барельеф және «Бұл  үйде 1905  жылдан 1958 жылға дейін фотограф және өлкетанушы Дмитрий Поликарпович Багаев тұрған» 

деген жазуы бар мемориалдық тақта  орнатылған. 

             2001 ж. мұражайдың ауласында Д.П. Багаевтың бюсті орнатылды. Скульпторы К. Темірғалиев. Бюст бетоннан жасалған. 

 
 

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д.  [.П. Багаев тұрған үй]  / Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города. - Павлодар, 2007.  – 352 б. 

 Д.П. Багаев тұрған үй // Сарыарқа маржаны Ертістің Павлодар өңірі Павлодарское Прииртышье / Жемчужина Сарыарки / Pavlodar 

Priirtyshye is a pearl of  Saryarka: Фотокнига. – Алматы, 2008. – 120 – 121 б. 
 

 

Бастауыш ауылшаруашылық мектебі /1898 жыл/ 

 

      

Володарский көшесі, 129 

 

 Қаланың тарихи бөлігінде, Естай көшесінің 

бұрышы (бұрынғы Бебель), Володарский көшесі, 

129-үйде орналасқан  ғимарат ХІХ ғ. басындағы  

архитектуралық ескерткіш болып табылады.  

            Естай көшесінде фундаменті тастан қаланған 

ғимарат тұр. Оның бірінші қабаты кірпіштен, 

екіншісі – ағаштан салынған. Оны 1901 жылы (басқа 

көздерден 1898 ж.) нан саудагері Михаил Абрамов 

тұрғызған. Ол оны жер шаруашылығы және мал шаруашылығы мамандарын дайындайтын төменгі 

ауылшаруашылық мектебіне жалға берген. 



           Төменгі ауылшаруашылық мектебінің қамқоршысы А. Деров құрылысқа 333 руб. астам садақа етті. Бұл мектепте татар жазушысы, 

Қазақстанның қоғамдық және мемлекеттік қайраткері Сабыр Шарипов (1882-1942), Всеволод Иванов (1895-1963) 

оқыған. 

           1920 жылдары мұнда Кеңестік партиялық мектеп, ал содан соң – агромектеп орналасқан. 1951 жылдан бастап осында, 20 жылдан 

кейін есептік-экономикалық болып қайта құрылған, зооветеринарлық техникум жұмысын бастады. 1984 жылы ғимартты Индустриалдық 

ауданының Халықтық сотына, ал содан кейін – әртүрлі коммерциялық ұйымдарға берді. Бұл ғимаратта «Нұр Отан» партиясының филиалы 

орналасқан. Бірінші қабатында Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі орналасқан. 

           Ғимарат ХІХ ғ. тас-ағаш сәулетшілік үлгісі болып табылады. 

           Екі қабаттық ғимарат, бірінші қабаты қызыл күйдірілген кірпіштен салынған, екіншісі – қаңқалы, тақтайлы-сеппелі.  

 
Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д.  [Бастауыш ауылшаруашылық мектебі]  / Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері  / Улицы нашего города. - Павлодар, 2007.  – 

322 б. 

 

 

 

Владимир училищесі  /ХХ ғ. басы/ 

 

 

Исиналиев көшесі, 6  

  
 Владимир училищесі архитектуралық және тарихи ескерткіш, қаланың 

тарихи жағында, Исеналиев көшесінің, 6 үйінде орналасқан, К.Маркс көшесінің 

қиылысындағы бұрыш учаскесін алады. 

 Павлодарда қалалық бастапқы үшсыныптық училищесі көпес, құрметті 

азамат А.Деровтың қаражатына салынған қаладағы тұңғыш кірпіш ғимарат, 

құрылыс аяқталғанға дейін ол бірқабатты ағаш үйде орналасқан. Жаңа ғимаратқа 

1888 жылы көшірілді. 

 Училище казак бастапқы училищесінен кейін Павлодардағы екінші білім 

беру мекемесі болды. Оның ашылуынан кейін А.И.Деров училищенің бақылаушысы 

және қамқоршысы болып атанды. Училище Владимир училищесі болып атанды, себебі оның жанындағы базар алаңында Владимир 

соборының құрылысы басталды. Сол уақытта ғимарат ағаш үйлермен салыстырғанда  нағыз орда болып көрінді. 

 1920 жылы училище 2-ші сатылы мектепке айналды. Директоры ақын П.Васильевтің әкесі – Н.К.Васильев болды. Осы мектепте ақын 

П.Васильев, драматург А.Суров оқыған. 1987 жылы 26 желтоқсан күні П.Васильевке арналған мемориал тақтасы орнатылған. 

 1929 жылы осы ғимаратта педтехникум – педучилище – педколледж – бүгінгі күні Б.Ахметов атындағы педагогикалық колледж 

орналасқан. Ғимаратта КСРО батыры С.Мүткеновке (1985), КСРО батыры Қ.Сұрағановқа, Социалистік Еңбек Ері, ұстаз М.Қабылбековке 

мемориалдық тақталары орнатылған. 

 

 

Әдебиеттер: 



 

 Соколкин, Э.Д. [Владимир училищесі ] // Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города.  / Э.Д. Соколкин – Павлодар, 

2007. –  378 б. 
 

 

Жазушы А. Некрасовтың үйі /ХХ ғ. басы/ 

 

 

 Луначарский көшесі, 5 

 

 Некрасов үйі – ХХ ғ. басындағы архитектуралық ескерткіш. Ол қаланың ескі бөлігіндегі 

Луначарский көшесі, 3-үйде орналасқан. 

             Бұрынғы  станица казагы  В. Некрасовтың үйі. Бұл үйде Аким Владимирович Некрасов 

(1988-1972), мұғалім, балалар жазушысы туған және 30 жылға жуық тұрған. 

              Кейіннен ғимаратта балалар үйі, қалалық прокуратура, «Строитель» санаторий-

профилакторий қызметі және басқалар, қазір үйде ПИК орналасқан. Аула жағында  кейінгі 

құрылыс, жоспарлау өзгертілген. Ғимарат ХІХ ғ. соңындағы ХХ ғ басыдағы эклектика 

кезеңінің  қалалық құрылыс  тұрғын үй үлгісі. 

             Ол күйдірілген қызыл кірпіштен қаланған бір қабаттық үй болып табылады. 

 

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д.  [Жазушы А. Некрасовтың үйі] / Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города. - Павлодар, 2007.  – 

373 б. 

 

Көпес Айтыкинның үйі /ХХ ғ. басы/ 

 

 

К. Маркс көшесі, 151 

  
 Айтыкинның үйі – ХХ ғ. архитектуралық ескерткіші, Ертіс өзенінің жанында, 

К.Маркс (бұрынғы Атаман) көшесі, 151 үйде орналасқан. Көшенің тарихи 

құрылысындағы тас үйлерінің соңғыларының бірі. 

 Үй қаланың көпес әулетінің өкілі – мата тауарларының ірі саудагері 

А.М.Айтыкинмен 1909-1910 жылдары салынған. Олардың меншігінде Павлодардағы 

басқа да үйлермен қатар, Семей және Верныйдағы галантереялық, мануфактуралық, 

гастрономиялық дүкендері, Тобыл мен Ертісте жүзген екі пароход болған. 

Ұлттандырудан соң, ғимаратта 1935 жылға дейін балалар үйі болған. 1938-1990 

жылдары паспорт үстелі, облыстық ішкі істер басқармасы, қалалық және аудандық 



милиция бөлімі орналастырылған. 1962 жылы ғимаратқа жапсарлай қора-қопсы тұрғызылды. Ғимараттың көптеген бөлшектері жоғалды. 

Қазіргі уақытта жеке меншікте. 

 Ірі көпес үйі.Эклектика кезеңіндегі архитектураның ерекше үлгісі. Үй тікбұрышты, кірпіш, қазылып жасалған жайы бар бірқабатты, 

биік іргеде. 

 

Әдебиеттер: 

 Соколкин, Э.Д. [Көпес Айтыкинның үйі]// Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города.  / Э.Д. Соколкин – 

Павлодар,2007. – 330 – 331 б. 

 

Көпес Зайцевтің үйі /1898-1910 ж./ 

 

 Ак. Марғұлан көшесі, 97 

Көпес Зайцевтің үйі 

 ХІХ ғ. соңындағы архитектуралық және тарихи ескерткіш  Марғұлан (бұрынғы Фрунзе) 

көшесі, 97-үйде орналасқан. 

              Тағы да бір Павлодардың мақтанышы және қалада сирек кездесетін ағаш сәулетшілік 

ескерткіші. Үй 1897 жылы сыра зауытының иесі, кейіннен қалалық басшы Пятковтың 

тапсырысы бойынша салынды.  

              Үлкен ағаш үй толығымен шебер қиылған өрнектермен безендірілген, төбесіне 

металлдан жақтау орнатылған. Үйдің қабырғалары, терезе қақпақтары және  есіктері шебермен 

тоқылған жеңіл шілтер іспеттес астарлап оюмен жабылған. Ағашты кесуді архитектор Батов 

эскиздері бойынша павлодарлық және славгородтық шеберлер Косарев, Чечеткин және т.б.  

жүргізді. 

              Үйдің тағы да бір ерешеліктерінің бірі  ғимараттың ортасынан шығып тұрған қосалқы 

бөлме – дөңгелек веранда. Ескі тұрғандардың айтуынша, бұл веранда қатты ауырған қызы үшін көпес 

Пятковтың арнайы тапсырысы бойынша салынған. Үйде изразецті камин сақталған. Кейіннен үйді мал 

өндіруші Зайцев сатып алған. 

             1971 жылы үйде «Бұл үйде 1919-1920 жж. павлодарлық уездік револиюциялық комитет (ревком) 

орналасты» деген бетоннан жасалған мемориалдық тақта пайда болды.Скульптор И. П. Лопатин. 1983 ж. 

сәуірінде үйде «Дерибас Терентий Дмитриевич 1883-1938 жж., кәсіби революционер, чекист.  Павлодар 

қаласының ревкомы бұл үйде 1920 ж. сәуір-тамызында жұмыс жасады» деген жазуы бар екінші 

мемориалдық тақта ашылды. 

             1990 жылдан бастап көпес Зайцевтің үйінде Бұқар жырау атындағы әдебиет және өнер мұражайы 

ашылды. 

 

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д.  [Көпес Зайцевтің үйі ] / Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего 

города. - Павлодар, 2007.  – 298 б. 



 

Көпес Осиповтың үйі /ХХ ғ. басы/ 

 
      

Ак.Сәтпаев көшесі, 160 

 

 

     Осиповтың үйі – ХХ ғ. басындағы тарихи және архитектуралық ескерткіш. Ак. 

Сәтпаев көшесі, 160-үйде (Дзержинский көшесі) орналасқан. Қаланың ескі көшелінің бірінде 

орналасып,   тарихи құрылыстарды құрайды.  

              Ғимарат 1907 жылы қалалық басшы және тұз кәсібін иеленуші көпес И.Л. Осиповтың 

отбасы үшін салынған. Ғимарат бір қабатты, кірпіштен, дәстүрлі көпестік архитектура стилінде 

салынған. 1918 ж. үй ұлттандырылған, ал 1918 ж. мамырында үйде Совдеп орналасты. 1920 

жылдан 1960 жылға дейін партия архиві,  уездік «Степной пахарь» газетінің редакциясы, партия 

кітапханасы және бала бақша орналасты. Бастапқы кескіні  сақталмаған. Ғимаратта  шошақ 

төбелі орталық маңдайшасы бар. Қазір жеке меншік қолында.   

 

Әдебиеттер: 

 Соколкин, Э.Д.  [Көпес Осиповтың үйі]  / Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері  / Улицы нашего города. - Павлодар, 2007.  – 284 б 

 

 

Көпес Охапкинның үйі /ХХ ғ. басы/ 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленин көшесі, 153 

 

 Қазіргі уақытта қаланың ескі бөлігінің ең ірі ғимараттарының бірі болып табылады. Назар аударарлық орын Ленин көшесінде Драма 

театрдың жанында орналасқан. Көпес үйі ХХ ғ. басындағы модернизм элементтері бар көпестік архитектура  үлгісіндегі ғимаратын 

ұсынады.  



 Үй 1907-1908 жылдары А.Деровтың приказчигі С.Я.Охапкинмен салынған, С.Я.Охапкиннің өзі  үйді әртүрлі сақтандыру және банк 

кеңселеріне жалға берген. 

 Зердің басқада өзгеше элементтері - ғимараттың қабырғалары мен бұрыштарындағы шығыңқы жерлері, мәрмәр сауыты және төбедегі 

паркеті.Төбеде жұқа селдір торлармен қосылған кішкентай мұнаралары бар.Аулалық қасбет жағында үй жоспарының тұрпатын өзгерткен, 

кейінірек жалғастыра салынған жайы бар. 

 Қаланың әдемі тарихи ғимараттарының бірі. Эклектика дәуіріне тән еуропалық тарихи стильдер желісіне сай сәулеттік декоры бар. 

Ғимарат биік іргедегі күйдірілген қызыл кірпіштен қаланған. Бас қасбеті көше бойы созылған. Қасбеттің негізгі элементтері - аркалы 

маңдайшалары бар үш терезелі ризалит және оңтүстік бұрышында мұнара көлемді «қабыршақты» француз күмбезі болып табылады. 

 Ғимаратта 1920 жылдан бүгінгі күнге дейін медициналық мекеме орналасқан. 

 

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д. [Көпес Охапкинның үйі] // Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города./Э. Д. Соколкин. – Павлодар, 

2007. –  351 б. 

Дүкені бар Охапкиннің үйі 
 

 ХХ ғ. архитектура ескерткіші Ленин көшесінде орналасқан. Ғимараттың бас қасбетін Ленин көшесі, 155 орналасқан Охапкиннің үйі 

болған үймен қоса көшедегі  тарихи құрылыстар қатары құрайды.Тұру мен саудаға арналған эклетика дәуірінің қалалық үйін сипаттайды. 

Төрт жаққа сырғымалы шатыры бар бірқабаттытік бұрышты кірпішті ғимарат. Ішкі жағы бөлмелердің орналасуы екі жақтағы  дәліз 

үлгісінде. 

 

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д. [Дүкені бар Охапкиннің үйі] // Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города./Э. Д. Соколкин. – 

Павлодар, 2007. –  351 б. 

Көпес Рамазановтың тұрғын үйі /ХХ ғ. басы/ 

 

 

Ленин көшесі, 137 

 Рамазановтың үйі – ХХ ғ. басындағы архитектуралық ескерткіш, Ленин 

көшесі, 137 үйде орналасқан, Ленин және Естай (бұрынғы Бебель көшесі) 

көшелерінің бұрышы, Рамазановтар отбасының Ленин көшесі бойында бір қатарда 

тұрған үш үйдің ең үлкені. 

 Үй көтерме саудамен айналысқан Фаттах Рамазановпен 1900 жылы салынған. 

Осында алып тасталған Рамазановтың қоймасы тұрған, Рамазановтардың үйі 

қалпына келтірілген, олардың бірінде өлкетану мұражайының филиалы - 

М.Шамсутдинова атындағы ән шығармашылығының мұражайы, ал Ф.Рамазановтың 

бас үйінде – жүргізушілер одағының авто мектебі орналасты, бұрын осында уездік 



милиция, перзентхана, облыстық балалар ауруханасының кеңсесі, Қызыл Крест және Қызыл Жарты ай қоғамы орналасқан. 20-шы жылдары 

осы үйде уездік милиция, 1920-1964 жылдары – перзентхана, 1964 жылдан бастап – облыстық аурухана, қазіргі уақытта – ҚР қауіпсіз 

қозғалысының қоғамдық қоры, авто мектеп, нотариалдық кеңсе. 

 Ағаштан ойып қашаудың жоғары шеберлігін көрсететін ХІХ – ХХ ғ. аяғындағы Павлодар қаласы тас-ағаш сәулетшілігінің ең әдемі 

үлгісі. 

 Үй іргелі кірпіш қабатында қалдығы бар бөрене қиманы ұсынады. Бас есік күнқағары бар шыға беріске көтерілген. 

 Үйдің басты сәні – терезе бөлігінде жұқа тақтайдан жасалған терезе қақпасы және жұқа өсімдік әлпетті оюлары. 

 

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д. [Көпес Рамазановтың тұрғын үйі]// Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города.  / Э.Д. Соколкин – 

Павлодар, 2007. –  346 б. 

 Қабдуахит, Ә. «Көне ШаҺар» көздері. Бұл – көпес Рамазановтың үйі /Ә. Қабдуахит // ШаҺар. – 2010. - 4 ақпан. – 12 б. 
 

 

Көпес Сорокиннің үйі /1890 ж./ 

Кешендегі қосалқы үй /1907 ж./ 

 

 

Ленин көшесі, 129 
  

   Ленин көшесі, 131 Қосалқы үй 

 

 Көпес Сорокиннің үйі Ленин көшесі, 

129, 131 үйлерінде орналасқан. Қаланың 

тарихи құрылысының бөлігі. Үй Сорокиннің 

отбасы – Владимир және Семен 

ағайындылары үшін – болашақ сібір 

жазушысы және суретшісі А.С.Сорокиннің 

(1884-1958) әкесі үшін 1890 жылы салынған. 

Осы үйде жазушының балалық және 

мектептік шағы өткен. Осында тұңғыш әдеби шығармалары жазылған. 

 1920 жылдан бастап осы үйде убком клубы, халықтық сот, шеберханалар, Н.К.Крупская 

атындағы балалар үйі орналастырылған. 1943-1946 жылдары бірінші облыстық балалар музыка мектебі 

болған. 1946 жылдан тарихи-өлкетану мұражайы. 

 Үйде 1990 жылы «Осы ғимаратта 1945 жылдан бастап тарихи-өлкетану мұражайының негізін қалаушы Дмитрий Поликарпович 

Багаев жұмыс істеген. 1884-1958» деген жазуы бар мемориалдық тақта орнатылған.  

 Үлкен терезелері бар биік үй, астында жоспарында  Т-пішінде қазылып жасалған жайы бар. Оның төбесі өзара соғылған 

жақтаулармен қосылған тоғыз мұнарадан тұрады. Ғимарат күйдірілген қызыл кірпіштен қаланған. Көше жақтан соғылған өрнект, бүйірі 

торланған кіре берісі бар. Шыға берісте соғылған тіреуіштерде жұқа күнқағары бар.  



 Қосалқы үй (Ленин көшесі, 131) негізгі үйден оңтүстікке қарай орналасқан, екі терезесі көшенің алдыңғы жағына шығып тұр. 

 1907 жылы тұрғызылған. Бүгінгі күні қосалқы үйде Г.Н.Потанин атындағы облыстық өлкетану мұражайы орналасқан. Төбе үстінде 

аса биік емес  шатырдың астындағы терезесінде үстіңгі жағында сүмбісі бар үшкіл маңдайшасы бар.Төбенің кішкене аты мен үшкіл 

маңдайшасы тілінген тақтайшалармен әшекейленген. 

 

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д. [Көпес Сорокиннің үйі]// Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города.  / Э.Д. Соколкин – Павлодар, 

2007. –  346 б. 

  

КСРО Мембанк филиалының ғимараты /1934 ж./ 

 

 

Академик Сәтпаев көшесі, 158 

 

 Академик Сәтпаев (бұрынғы Дзержинский көшесі) көшесі, 158, Естай (бұрынғы Бебель) 

көшесінің бұрышында орналасқан ХХ ғ. бірінші жартысының архитектуралық ескерткіші, ХХ ғ. 

30-50 жылдарындағы құрылыс орамында бұрыштық орын алады. 

 Ғимарат1934 жылы салынған. Жобалау негізіне 1931 жылы дайындалған үлгі жобасы 

қабылданған. Ғимаратты салу кезінде үлгі жобасынан оның алдынғы жағын жеңілдету үшін 

ауытқулар жасалды. Осы ғимаратта 1987 жылы Мембанк, 1988-1992 жылдар аралығында 

Агроөнеркәсіпбанкі және «Павлодарремжилпроект» ғылыми-өндірістік жалдық кәсіпорны 

орналасқан. Қазір онда Павлодар облысы бойынша Қазынашылық департаменті ММ орналасқан.  

 Банк, кеңес кезеңінде тұрғызылған Павлодар қаласындағы тұңғыш кірпіш ғимараты болып 

табылады. Бұл ХХ ғ. 30-шы жылдарындағы азаматтық құрылыстың үлгісі. Ғимараттың архитектуралық кейпі конструктивизм үлгісінде 

шешілген – 20-30-шы жылдардағы кеңес архитектурасының негізгі стилистикалық бағыты. Сыртқы қабырғаларының қаптауы ХХ ғ. аяғында 

ұлутаспен жасалған. 

 

«Ливадия» қонақ үйі 

     

Ленин көшесі, 136 

 «Ливадия» қонақ үйі – бұл тарихи-архитектуралық ескерткіш. Ол қаланың ескі 

бөлігіндегі Ленин көшесі, 136-үйде орналасқан. Қонақ үй ХХ ғ. басында салынған. Оның иесі И. 

Шмидт. 1909 ж. қонақ үйде орыс жазушысы М. Пришвин тоқтаған. 1918 ж. қонақ үйде уездік 

Совдеп орналасты. 1965 ж. ғимарат қабырғасына «Мұнда 1918 ж. наурызында жұмысшы, шаруа 

және солдат депутаттарының Кеңесі – Совдеп жұмыс жасады» деген жазуы бар мемориалдық 

тақта орнатылды (қазір алынды). Бастапқы жоспарлауы өзгерген, басты кіретін бөлігі қаланған. 

Қазір жеке меншік. 

             «Ливадия» қонақ үйі -  қаланың бірінші қонақ үйлерінің бірі. Бұл ХІХ-ХХ ғ. соңындағы 

тас-ағаш сәулетшілік үлгісі, бет жапсары модерн және дәстүрлі ағаш архитектурасы стилінде 



салынған. 

             Қабырғалары түйдектелген: астыңғы қабат кірпіштен, үстіңгі – ағаштан. 

 

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д.  [«Ливадия» қонақ үйі]  / Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері  / Улицы нашего города. - Павлодар, 2007.  – 347 б. 

Орыс-қырғыз училищесі /1916 ж./ 

 

   

 

29 қараша көшесі, 2 

 

 Екі сыныпты орыс-қырғыз училищесі – ХІХ ғ. соңындағы архитектуралық және тарихи 

ескерткіш. Ғимарат қаланың  ескі жағалау бөлігінде, 29 қараша көшесі,  2-үйде (бұрынғы 

Павловская к.) орналасқан. 

              1890 жылдары көпес  А. Деров өзінің ағаш 

тұрғын үйінің (29 қараша көшесі,  2-үй) жанынан 

салған.  1910 ж. Мәскеуге көшуге байланысты үй 

қалалық училищеге берілді. 1911 ж. мұнда екі 

сыныптық орыс-қырғыз училищесі ашылды. Оның директоры болып Қ.И. Сәтпаевтың  немере 

ағасы  А. Сәтпаев тағайындалды. Училищенің алғашқы оқушылары қатарында ауыл балалары: Қ. 

Сәтпаев, Ж. Аймауытов және т.б.болды. 

              1970 ж. ғимараттың қабырғасына барельефы мен «Бұл ғимартта 1911-1913 жж. көрнекті 

совет геологы, ҚазКСР-і  ҒА-ның бірінші президенті – Қаныш Имантайұлы Сәтпаев  оқыды» деген 

жазуы бар мемориалдық тақта орнатылды. Ал 1989 ж. «Бұл ғимаратта 1911 жылдан 1913 жылға 

дейін қазақ совет жазушысы, педагог-ғалым Жүсіпбек Аймауытов оқыды» деген  жазуы бар 

мемориалдық тақта орын алды.   

 

Қ.Сәтпаевқа арналған мемориалдық тақтасы 

 

 1920 ж. училищеде мемлекеттік қауіпсіздік органы , ал 1970 жылдары онкологиялық диспансер орналасты.  

Қазіргі күндері «Эко» ХЗҚ орналасқан. Көптеген  бейімдеулерге  байланысты ғимараттың алғашқы бейнесі едәуір 

өзгерістерге ұшыраған. Жабын конструкциясы өзгерген, кескінді кернеуі, әйнекасты кернеуі, астыңғы қабатындағы  

безегі  жойылды. Екі қабатты ғимарат Г пішінді құрылыс. 

             ХІХ ғ. соңындағы ХХ басындағы  эклектикалық кезеңнің қалалық тұрғын үй үлгісі. 

 

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д.  [Орыс-қырғыз училищесі]  / Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері  / Улицы нашего города. - 

Павлодар, 2007.  – 318 б. 



Пошта-телеграф кеңсесі /ХХ ғ. басы/ 
 

 

Академик Марғұлан көшесі,115 

 

 ХХ ғасырдың сәулет ескерткіші Марғұлан көшесіндегі 115 үйде, қаланың ескі тарихи 

бөлігінде орналасқан. 

 Ғимарат 1910-1913 жылдары үй қожасы И.В.Куприяновпен салынды. 1913-1964 

жылдары онда қаланың орталық поштасы орналасқан, 1964 жылдан - № 21 пошта бөлімшесі, 

1992 жылдан – коммерциялық банк. 1998 жылы ғимарат Павлодар облысының мәдениет 

департаментіне берілді.  

 60-70-шы жылдары пошта-телеграф кеңсесінің оңтүстік жағына екі қабатты, ал шығыс 

жағына үш қабатты тұрғын үйлері салынған. 

 Ғимараттың бастапқы жоспарлауы сақталған жоқ. Архитектурасы ХХ ғасырдың басындағы эклетика стилінде жасалған. 

 Ғимарат екі қабатты, тікбұрышты, күйдірілген қызыл кірпіштен қаланған. Сәулетті зер өңделген кірпіштен жасалған. Алдыңғы жағы 

төрт қырлы ұстындармен бөлінген, балконы қақталған жұқа қоршаумен және шатыр үстіндегі аттикасымен белгіленген. Солтүстік 

қанатының бас есігі қақталған нәзік тіреуіштерде металл күнқағармен безендірілген.  

 

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д. [Пошта-телеграф кеңсесі /ХХ ғ. басы/п]  // Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города.  / Э.Д. 

Соколкин – Павлодар, 2007. - 298 б. 

 

“Россия” қонақ үйі /ХХ ғ. басы/ 
 

 Ленин көшесі, 170     

  

 «Россия» қонақ үйі Ленин көшесіндегі қаланың тарихи бөлігінде орналасқан. Ғимарат 

1910 жылы көпес К.М.Пугачевпен салынған. Ол осы үйде тұрып, «Россия» қонақ үйін ұстаған. 

Тұрушыларға арналған бөлмелермен қатар, қонақ үйдің жертөле жайында шұжықхана мен 

наубайхананы қарастырған, оның өнімдері халықаралық деңгейде бағаланған. Келесі кезеңдерде 

ғимарат бос тұрған жоқ. 

 20-шы жылдары үйде «Еңбек сарайы» еңбек биржасы болған. Үйдің бір бөлігін уездік 

атқару комитеті, одан кейін округтік атқару комитеті алған. 1940 жылдан бастап осында 

Павлодар облыстық атқару комитеті, 1960 жылдан – біріккен балалар ауруханасы, 80-шы 

жылдардың аяғында – облдрамтеатр және мәдениет қызметкерлеріне арналған жатақхана 

болған.  

К.М.Пугачев қонақ үйі  ХХ ғ. басындағы көп атқарымдық құрылыс өзіне модернді сібір кірпіш стилінде  ұштастырған эклектика дәуірінің 

өзіндік үлгісіне тән ғимарат болып табылады.  Ғимарат екіқабатты, бастапқыда тікбұрышты, жертөлесі бар. Ғимарат күйдірілген қызыл 



кірпіштен қаланған. Ғимараттың қасбетіне архитектуралық айқындылықты бірінші және екінші қабаттар терезелерінің арасындағы көлденең 

ойлы-қырлы тәжі, қабаттар арасындағы ернеу, кертпештері бар ірге белбеуі береді. 

  

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д. [“Россия” қонақ үйі] Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города.  / Э.Д. Соколкин – Павлодар,2007. 

–  350 б. 
 

 

Сауда қатарлары /ХХ ғ. басы/ 
 

                 
                      Ленин көшесі, 160                                                                                                                                     Ленин көшесі, 156 

 

 

 

 

 Ленин көшесі, 162 бойынша сауда қатарлары – ХІХ ғ. аяғында – ХХ ғ. басында салынған ірі қаланың орталығына  тән болып 

табылатын архитектуралық ескерткіш, сауда қатарының үлгісі. 1901 жылы болған өрттен кейiн базар алаңының барлық ағаш құрылыстары - 

төбелер, дүкендер, шiркеу жанып кеткеннен соң 1903-1904 жылдары салынған. Хлебомещанск алаңында орналасқан. Қатарлар аумақ ішінде 

жеке тұрған бір ғимараты бар, бастапқыда бүтін орам құрылысының алдыңғы жағын байқататын биік іргелі бiр қабатты үш дүкендерден 

тізілген болатын. 

 ХХ ғасырдың 30-шы жылдарында алаңнан базар алынып, сауда қатарлары аудандық тұтынушылар одағына қоймалар ретінде берілді, 

ал алаң орнына «Динамо» стадионы салынды. 1930 жылы сол қанатында «Ударник», одан кейін «Пионер» кинотеатрлары ашылды. 

Кейінірек, 1942 жылы «Октябрь» зауытының цехтарын қоймаларға орналастырып болғаннан кейін, екі ғимарат біріктірілді. 1956 жылы 

сауда қатарларының оң қанатында «Колос» кинотеатрын ашты. 

 Ғимараттың бастапқы түрі жойылған. 

 

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д. [Сауда қатарлары]  // Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города.  / Э.Д. Соколкин – 

Павлодар,2007. – 347 – 348  



 

 

 

 

 

 

 

Станицалық басқарма ғимараты /ХІХ ғ. екінші жартысы/ 
 

 

 Толстой көшесі, 3 

  
 Станицалық басқарма үйі ХХ ғ. басындағы архитектуралық ескерткіш, 

Толстой көшесінде, тарихи орталығы–қаланың бұрынғы Казак бөлігінде, Толстой 

және Герцен көшелерінің қиылысында орналасқан. 

 Ғимарат 1901 жылғы өрттен кейін тұрғызылды. Станицалық уездік 

басқармасы осы үйде 1920 жылға дейін болған, үй астында карцер болған. 1918 жылы 

Совдептің күйреуінен кейін ақ казактар совдептердің бір бөлігін осы карцерге 

отырғызды, олардың ішінде В.Ф.Кузнецов болған – Совдептің әділет комиссары. 

Осында тергеліп, азапталды. Басқа да совдепшілер және олардың жанашырлары да 

осы жерге қамалды. Осы жерден оларды түрмеге жіберді. 

 1919 жылдың қарашасынан 1928 жылға дейін осы ғимаратта радио байланыс 

пункті, телефон станциясы ұйымдастырылды. 1929 жылдан кейін осы үйде әртүрлі ұйымдар болған. 

 Ғимараттың бастапқыдағы түрі бірнеше рет өзгертілді. Кірпіш стилінде шешімін тапқан ХХ ғ. қоғамдық ғимаратының үлгісі. 

  

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д. [Станицалық басқарма ғимараты]// Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города.  / Э.Д. Соколкин – 

Павлодар,2007. –  382 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филатовтың үйі 
 

 

ул. Ленина 147 

 

 Филатовтың үйі – ХІХ ғ. аяғындағы архитектуралық және тарихи ескерткіш, Ленин 

көшесінде орналасқан. Қаланың ескі бөлігіндегі тарихи құрылысына жатады. 

 Ғимарат екіқабатты, бұрыштық шатырлы мұнаралары және екі балконы бар, «модерн» 

элементтерімен неоклассицизм үлгісінде салынған. Солтүстік жағынан қасбетке есікшесі бар 

жұқа селдір қақталған қақпасы жалғасқан, оңтүстікте – Деров сауда үйінің ғимараты. 

 Үй 1897 жылы көпес Филатовпен салынды және 1911 жылға дейін төменгі қабатын 

пошта-телеграф кеңсесі ретінде жалға берді. Кейінірек осында ағайынды Кожевниковтардың 

үлкен шаштараз үйі болған, одан кейін, уездік кәсіподақ ұйымы, партия кітапханасы, 1932 

жылдан – сүт өнеркәсібі техникумы. 

  

Әдебиеттер: 

 

 Соколкин, Э.Д. [ Филатовтың үйі] // Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города.  / Э.Д. Соколкин – Павлодар, 2007. 

–  349 б . 

 

 

Халық үйі /1898 ж./ 

 

 

 Ленин көшесі, 138 

 

 «Халық үйі» архитектуралық және тарихи ескерткіш, Ленин көшесі, Естай 

(бұрынғы Бебель көшесі) көшесінің бұрышында, ескі қаланың тарихи бөлігінде 

орналасқан. 

 Ғимарат 1898 жылы төменгі ауылшаруашылық мектебі үшін тұрғызылған.  

Павлодарда «Халық үйі» 1902 жылы ашылды. Осында шайхана, кітапхана, 160 орынға 

арналған зал, сахна және жексенбілік мектеп орналасқан. Жергілікті биліктің және 

қалалық өзін-өзі басқарудың қолдауымен оның ішінде «Халық үйі» ашылған. Бұл 

төңкеріске дейінгі Павлодарда клуб үлгісіндегі мәдени-ағарту мекемесі. Үйдің тұсында 

кітапхана (оқу залы), жексенбілік мектеп, 150 орынға арналған сахнасы бар зал, 

шайхана бөлмесі жұмыс істеген. 

 Жергілікті зиялылар және Омбы мен Семейден келген әртістер Халық үйінде спектакльдер қойған, осында бал- маскарадтар өткізіліп, 

саяси және рухани сипаттағы дәрістер оқылған. Халық үйінде тұңғыш рет дыбыссыз кинофильмі көрсетілді (1906).  

 2010 жылдан кейін үй жабылды, онда ерлер гимназиясы болған, кеңес жылдары – мектептер, 1997-2002 жылдары – көркемөнер 

колледжі. 



 Қасбетінің бастапқы түрі сақталмаған. Ғимарат ХІХ ғ. аяғында – ХХ ғ. басында салынған, ағаш сәулетшілігінің үлгісін ұсынады.  

 Кірпіш іргетасындағы бөренеден тұрғызылған үй, сызбада Г-тәрізді. Шыға берісі бар бас есік қасбеттің солтүстік бұрышында, Ленин 

көшесімен қатар орналасқан, кейінірек жасалған. 

 

 

Әдебиеттер: 

 Соколкин, Э.Д. [Халық үйі] / Соколкин, Э.Д. Қаламыздың көшелері / Улицы нашего города.  / Э.Д. Соколкин – Павлодар, 2007. –346 - 

347 б. 

 

 

 

Чередовтың үй-жайы /ХХ ғ. басы/ 

 

                                                                 
                                          Ак. Бектұров көшесі, 95, 97                    Қосалқы үй, Ак. Бектұров көш.,  

 

Чередовтың үй-жайы. Тұрғын үй. 

Ак. Бектұров көшесі (бұрынғы Советов көшесі), 97. 

 Чередовтың үй-жайы – ХХ ғ. басындағы архитектура ескерткіші. 

 Чередовтың үй-жайы академик Бектұров (бұрынғы Советов) көшесінде орналасқан, 1912 жылы 

салынған, Кривенко (бұрынғы Красноармейская) көшесінің бұрышы. 

 Ғимарат екіқабатты, тікбұрышты, күйдірілген қызыл кірпіштен қаланған. Ауыз үйдің орнына, 

шығыс аулалы  қасбетке қарай екіқабатты кірпіштен жапсыра қаланған жай тұрғызылды. Бас қасбеттің 

симметриялы композициясы орталық кіре берістің ризалитімен теңестірілген, оның үстінде 



пирамидалы күмбездің төбесі тұр.  

 Қосалқы үй (академик Бектұров көшесі, 95). Тұрғын үйдің қасбет сызығында тұр. Ғимарат 

кірпіштен қаланған, бір жарым қабатты, тікбұрышты, биік емес іргелі қабатпен. Ауыз үйдің аулалық 

шыға берісінің орнында сатысымен екіқабатты қосалқы үй қаланған. Үш терезелі бас кіре беріс 

аттикпен және шатыр үстіндегі бұрыштық фигуралық бағанамен белгіленген. Қосалқы үйдің қасбетінің 

архиткетуралық шешімі бас үй-жайының үйіне ұқсас. 

  Үй-жайдың қақпасы үш арка түрінде жасалған – ортасында ашылатын екі қақпа және жан-

жақтарында екі есікше. Ойылған жерлердің аркалары кептірілген ұнтағы бар кең архивольттармен 

безендірілген және үлкен діңгекке тірелген. Әртүрлі биіктікке шығарылған әрбір аркадағы айқышты 

аттикалар толқын тәрізді. Қақпа үстіндегі металл жабындысы кесілген темірмен сәнделген. Ортадағы 

гранит тасында үй-жайы иесінің есімі, мекенжайы және салынған күні ойылған. Академик Бектұров 

көшесі жағындағы қақпалары мен қабырғалары сақталған жоқ. 
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Уездік аурухана /ХХ ғ. басы/ 

 

 

Абай көшесі, 115 

 

 Уездік аурухана Абай, 115 – Исеналиев көшелерінің бұрышында, қаланың ескі 

жағындағы жеке құрылыстар арасында орналасқан. Ғимарат 20 төсекке арналған уездік 

аурухана ретінде 1907 жылы салынған, кейін округтік және аудандық, ал 1938 жылдан 

облыстық аурухана. 1991 жылы алдыңғы жағында «Сүлейменов Арын (1877-1938). Павлодар 

өңірінің тұңғыш қазақ фельдшері (1901), ол тұңғыш уездік ауруханасының құрылысын 

басқарды, осында науқастарды қабылдап, тұрды. Репрессия құрбаны»деген сөздерімен 

мемориалдық тақтасы орнатылды.  

 Бастапқыдағы жоспарлауы бірнеше рет өзгерді. Қоғамдық маңызы бар азаматтық архитектура ХХ ғ. басындағы кірпіш үлгісінде 

жасалған. Ғимарат екіқабатты, тікбұрышты, күйдірілген кірпіштен қаланған. 

 

 

 

 

 

 



М.Шамсутдинованың ән шығармашылығы мұражай-үйі 

 

 

Ленин көшесі, 135 

 Майра Шамсутдинова атындағы ән шығармашылығы мұражай-үйі 2001 жылғы 

30 қаңтарда құрылған және тарихи-өлкетану мұражайының филиалы ретінде ашылған. 

Мұражай, келушілерді жерлесі, өткен ғасырдың 20-шы жылдарының атақты әншісі 

және композиторы – Майра Шамсутдинованың өмірі және шығармашылығымен 

таныстырады. Майра балалық шағынан ән айта бастады, өзін сырнаймен сүйемелдеп 

ән жазды. Өзінің қысқа өмірінде бірнеше өлең шығарған, олар белгілі этнограф 

А.В.Затаевичтің «Қазақ халқының 1000 және 500 әндері» жинағына кірген. 

 Мұражай қызметкерлері Майра Шамсутдинованың есімімен байланысты 

барлық заттарды іждағатпен сақтайды: тұрмыстық заттар, киімдер, жеке заттары. 

Қалпына келтірілгеннен кейін мұражайда Майраның белгілі әндерін, сондай-ақ, оның 

замандастарының – Біржан салдың, Естайдың және Жаяу Мұсаның әндерін тыңдауға болады. 

 Мұражай көпес Абдул Фаттах Рамазановтың үйінде орналасқан. Павлодар орталығындағы бірқабатты ғимарат – ХІХ ғасыр ағаш 

сәулетшілігінің ескерткіші ғана емес, тарих сүюшілерінің нағыз құдығы. Дәл осында жүз жыл бұрын жаңа музыкалық шығармаларды 

тыңдап, өзекті тақырыптарды талқылау үшін жергілікті шығармашыл зиялылар жиналған. 
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Электротеатр «Фурор» 

 

 

Луначарский көшесі, 10 

  

«Фурор»  электротеатры ХХ ғ. архитектуралық ескерткіші болып табылады. Ол 

қаланың тарихи-архитектуралық орталығындағы  ак. Сәтпаев пен Луначарский көшелерінің  

қиылысындағы бұрыштан  орын алып, Луначарский көшесі, 10-үйде орналасқан. 

              Ғимарат   арнайы электротеатр (кинотеатр) үшін 1913 ж. көпес Ф. Рамазановтың 

қаражатына салынды. Электортеатрдың көрермен залы 300 адам сыйғызады. Революция 

жылдары митингтер мен жиналыстар үшін қолданылды. 1919 жылдың желтоқсанында 

электротеатрда Шідерті болыстық ревкомының төрағасы, ақын С. Торайғыров (1893 - 1920)  

сөз сөйледі. Осы сәтті еске сақтау үшін, 1993 жылы ақынның туғанына 100 жыл толуына 

орай, мемориалдық тақта орнатылды. 1929 жылға дейін ғимаратта  қалалық электростанция, 

кейіннен мейрамхана, дүкен, кафе, асхана, кондитерлік цех орналастырылды. Бастапқы 

кейпі жойылды. Оң жақ қанатында кейін екі қабаттық құрылыс салынған, жабын конструкциясы өзгертілген,  ағаш төбесі, кескінді кернеуі 

жойылған. Ғимарат бұрышында кіріс тесілген. Қазір «Золотой теленок» фирмасының дүкені орналасқан.  

 

Әдебиеттер: 
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Яковлевтің баспаханасы /ХХ ғ. басы/ 

 

Ак. Марғұлан көшесі, 89 

 Яковлев баспаханасы (төңкеріске дейін осында Никифоровтың баспаханасы болған) – 

ХХ ғ. басындағы архитектуралық және тарихи ескерткіш. Академик Марғұлан (бұрынғы 

Фрунзе көшесі) көшесінде орналасқан. 

 Ғимарат 1910 жылы жеке баспахананың қожасы Яковлевпен салынған. Осы 

баспаханада кеңес әдебиетінің негізін салушыларының бірі, жазушы Вс.Иванов (1895-1964) 

жұмыс істеген. 

 1977 жылдың қазан айында жазушының барельефі бар мемориалдық тақтасы 

ашылған: «Осы үйде Всеволод Иванов жұмыс істеген баспахана болған. 1895-1963». 

 Ғимаратта онкологиялық диспансердің стационары болған, қазір Әлеуметтік қайта 

бейімделу орталығы орналасқан. 
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