
Ақмола облысы 
Акмолинская область 

 
Ақмола облысы алғаш 1939 жылы 14 қазанда құрылды. 1960 жылғы 26 желтоқсанда таратылды. 1961 жылы бұрынғы Ақмола 

облысының шекарасында Целиноград облысы құрылды. 1992 жылғы 6 шілдеде бұрынғы Ақмола облысы атауы қалпына келтірілді. 
1832 жылдан бастап Ақмола қаласы. 1961 жылғы 20 наурызда Целиноград қаласы болып қайта аталды. 1992 жылғы 6 шілдеде 

атауы қалпына келтіріліп, оның орысша транскрипциясы Ақмола болып белгіленді. 1999 жылы Ақмола облысы болып қайта құрылуына 
байланысты орталығы Көкшетау қаласына ауыстырылды. 

Акмолинская область впервые была образована 14 октября 1939 г., упразднена 26 декабря 1960 г. В 1961 г. в ранее существоваших 
границах Акмолинской области образована Целиноградская область. 6 июля 1992 г. восстановлено прежнее наименование Акмолинской 
области.  

С 1832 г. – г. Акмолинск. 20 марта 1961 г. переименован в г. Целиноград. 6 июня 1992 г. восстановлено прежнее наименование и 
установлена его русская транкрипция – Акмола. В 1999 г. в связи с перобразованием Акмолинской области центр перенесен в. г. 
Кокшетау. 

 
Орталығы – Көкшетау қаласы 

Центр – г. Кокшетау 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 Административно-территориальные единицы 
 

аудан – 17 
облыстық бағыныстағы қала – 2 (Көкшетау, Степногорск) 
аудандық бағыныстағы қала – 8 (Ақкөл, Атбасар, Макинск, Степняк, Ерейментау, Есіл, Державинск, Щучинск) 
кент - 2 (Аршалы, Шортанды) 

 
Облыстық бағыныстағы қалалар 

 
р/с 
№ 

Қалалардың қазіргі 
атауы  

Қалалардың бұрынғы 
атауы 

Қалалардың орыс тіліндегі 
атауы (транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1. Көкшетау Кокчетав Кокшетау Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының 1993 жылғы 7 қазандағы № 
2410 қаулысы 

2. Степногорск    
Аудандар мен аудан орталықтары 

 
р/с Ауданның  Ауданның Аудан орталығының Аудан орталығының Атаулардың 



№ (қаланың) қазіргі 
атауы  

(қаланың) 
бұрынғы атауы 

(қаланың, кенттің) орыс 
тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 

(қаланың, кенттің, 
селоның) қазіргі атауы  

өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) 

мәлімет 
1 2 3 4 5 6 

1. Ақкөл Алексеевка Акколь Ақкөл қ. ҚР Президентінің  1997 
жылғы 14 қарашадағы № 
3759 Жарлығы 

2. Аршалы Вишневка Аршалы Аршалы к. -//-//- 
3. Астрахан   Астрахан с.  
4. Атбасар   Атбасар қ.  
5. Бұланды Макинка Макинск Макинск қ. ҚР Президентінің  1997 

жылғы 14 қарашадағы № 
3759 Жарлығы 

6. Бурабай Щучье Бурабайский  Щучинск қ. ҚР Президентінің  2009 
жылғы 3 қыркүйек № 862 
Жарлығы 

7. Егіндікөл Краснознаменка Егиндыколь Егіндікөл с. -//-//- 
8. Еңбекшілдер  Степняк Степняк қ.  
9. Ерейментау   Ерейментау қ.  
10. Есіл  Есиль Есіл қ.  
11. Жақсы  Жаксы Жақсы с. 

 
 

12. Жарқайың Державинка Державинск Державинск қ. ҚР Президентінің  1997 
жылғы 14 қарашадағы № 
3759 Жарлығы 

13. Зеренді  Зеренды Зеренді с.  
14. Қорғалжын  Коргалжын Қорғалжын с.  
15. Сандықтау Балкашин Балкашино Балкашино с. ҚР Президентінің  1997 

жылғы 14 қарашадағы № 
3759 Жарлығы 

16. Целиноград   Ақмол а.  
17. Шортанды   Шортанды к.  

 
 
 



Көкшетау қаласы 
 

 Облыс орталығы Көкшетау қаласының негізі 1824 жылы қаланды. Тұрғындар саны 150 мыңға жуық. Бұл күнде қалада 9 жоғары, 12 
орта арнаулы, 27 орта оқу орындары, мәдениет саласы бойынша 10 мекеме жұмыс істейді. Спорт нысандарының саны – 180. 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл, село, 
кент) округтердің  

атауы 

Округтің бұрынғы 
атауы 

 

Округтің орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы)  

Округ 
орталығының  

атауы  
 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет  
(құжат шешімі) 

1 2 3 4 5 6 
1. Красный яр селолық 

округі 
 Красноярский с/о Красный яр селосы  

2. Станцион кенті  Станционная п.а. Станцион кенті  
 

Степногорск қаласы  
 
        Степногорск - облыстың солтүстік-шығыс бөлігіндегі қала. Сілеті өзенінің сол жағалауында, Сарыарқаның солтүстік бөлігінде, 
Көкшетау қаласынан  оңтүстік-шығысқа қарай 200 км жерде орналасқан.  Іргесі 1964 жылы Солтүстік Қазақстан уран кен орындарын 
игеруге байланысты қаланған. Степногорск қ. қарамағында Заводской, Ақсу, Бестөбе, Шаңтөбе, кенттері, Қарабұлақ ауылы кіреді. 
Тұрғыны 66983  адам, оның ішінде қазақтар - 22660.  
       

Степногорск қаласы 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл,(село), 
кент) округтердің 

атауы 
наименования аульных 

округов (аулов(сел), 
поселков) 

Округтің  бұрынғы 
 атауы 

прежнее наименование 
округа 

Округ атауларының 
(орталығының) 

 орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясысы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) на 

русском языке 

Округ 
орталығының атауы 
наименование центра 

округа 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об изменении 
наименования 

(решение документа) 



1 Ақсу кенті рудник Аксу поселок Аксу Ақсу кенті  
2 Қарабұлақ селосы  Қарабұлақ селолық  

округі  
село Карабулак Қарабұлақ селосы   

3 Шаңтөбе  кенті  Шантобе поселок поселок Шантобе Шаңтөбе  кенті   
4 Бестөбе  кенті  поселок Бестобе поселок Бестобе Бестөбе кенті  
5 Заводской кенті  Строителей поселок Заводской Заводской кенті   

 
 

 
Ақкөл ауданы  

Орталығы – Ақкөл қаласы 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 Административно-территориальные единицы 
 

 Ақкөл ауданы 1928 жылы құрылған, жалпы аумағы—941,8 мың гектар жерді алып жатыр. Аудан орталығы Ақкөл қаласы 
Астанадан 100 шақырым қашықтықта табиғаты әсем орманды жерде орналасқан. Ауданда 30 мың халық 33 елді мекенде тұрады, оның 15 
мыңы Ақкөл қаласында. Ауданның әкімшілік-аумақтық құрамына бір қалалық, он ауылдық округ кіреді.  
 

 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл 
(село), кент) 

округтердің атауы 
наименования 

аульных округов 
(аулов(сел), поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) на 

русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Ақкөл қаласы Алексеевка город Акколь Ақкөл қаласы Қ Р Президентінң 1997 

жылғы 14 қарашадағы 
Жарлығы 

2 Азат ауылы Ивановск аул Азат Азат ауылы Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 2007 жылғы 

3 қазандағы  № 4С-2-9 



шешімі 
3 Бөгенбай ауылдық 

округі 
 аул Богенбай Степногорское 

селосы 
 

4 Еңбек ауылдық округі Трудовой селолық 
округі 

Енбекский аульный округ Еңбек ауылы Облыс әкімдігі мен 
маслихатының 2005 жылғы 

24 тамыздағы № 3С-14-5 
шешімі және №А-8/271 

қаулысы 
5 Жалғызқарағай 

ауылдық округі 
Приозерный селолық 
округі 

Жалгызкарагайский аульный 
округ 

Жалғызқарағай 
ауылы 

Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 2007 жылғы 

3 қазандағы  № 4С-2-9 
шешімі және №А -10/325 

қаулысы 
6 Кеңес ауылдық округі  Кенесский аульный округ Домбыралы ауылы  
7 Қарасай ауылдық 

округі 
Искра селолық округі Карасайский аульный округ Қына ауылы Облыс әкімдігі мен 

мәслихатының 2009 жылғы 
10 желтоқсандағы №4С-19-

16  № А-13-533 қаулысы 
8 Наумов селолық 

округі 
 Наумовский сельский округ Наумовка селосы  

9 Новорыбин селолық 
округі 

 Новорыбинский сельский 
округ 

Новорыбинка селосы  

10 Урюпин селолық 
округі 

 Урюпинский сельский округ Урюпинка селосы  

11 Қырыққұдық ауылы  Черняхов селосы аул Кырыккудук Қырыққұдық ауылы Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 1998 жылғы 
30 қаңтардағы  № А-01-185 

шешімі 
                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 



Аршалы ауданы  
 

Орталығы – Аршалы кенті Аршалы ауданы – облыстың оңтүстік – шығысындағы әкімшілік аудан. Аудан солтүстігінде және 
батысында Целиноград, солт-шығысында Ерейментау аудандарымен, оңт-шығысында және оңт-нде Қарағанды облысымен шектеседі. 
Жерінің аумағы 5,8 мың км2. Аудан 1932 жылы Вишневка деген атпен құрылған.Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 14 
қарашадағы № 3759 Жарлығымен Вишневка Аршалы ауданы болып қайта аталған.Ауданда барлығы 27,5 мың адам тұрады (2008). Аудан 
12 ауылдық/селолық, 1 кенттік әкімшілік округке бөлінген.  

 
р/с 
№ 

Ауылдық 
(ауыл (село), 

кент) округтердің атауы 
наименования аульных 

округов (аулов(сел), 
поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
Наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Аршалы кенті  п. Вишневка поселок Аршалы Аршалы кенті Ақмола облыстық әкімдігі мен 

мәслихатының  
1997 жылғы 11 қарашадағы 

  бірлескен шешімі 
2 Бұлақсай ауылдық округі Нововоладимировк

а селолық округі  
Аульный округ Булаксай Бұлақсай ауылы  Ақмола облыстық әкімдігі мен 

облыстық мәслихатының  
2007 жылғы 27 сәуірдегі  

 № 3С-26-13 бірлескен шешімі 
 және № а -5/144 қаулысы 

3 Жібек жолы ауылдық округі Александровка 
селолық округі 

Аульный округ  
Жибек жолы 

Жібек жолы 
ауылы 

Ақмола облыстық әкімдігі мен 
облыстық  мәслихатының 2007 

жылғы 3 қазандағы 
№ 4С-2-9 бірлескен шешімі 
 және № А-10/325 қаулысы 

4 Түрген ауылдық округі  Красноозерный 
селолық округі 

Аульный округ Турген  Түрген ауылы Ақмола облыстық әкімдігі мен 
облыстық мәслихатының 2007 

жылғы 5 желтоқсандағы  
№ 4С-3-7 бірлескен шешімі 
және № А-13/399 қаулысы 

5 Бірсуат селолық округі  Раздольное селосы Берсуатский сельский Бірсуат ауылы Ақмола облыстық мәслихаты 



округ мен облыс әкімдігінің 2007 
жылғы 5 желтоқсандағы  

№4С—3-7 бірлескен шешімі 
және № А-13/399 қаулысы 

6 Ақбұлақ селолық округі  Мичурин селосы Акбулакский сельский 
округ  

Ақбұлақ ауылы Ақмола облыстық мәслихаты 
мен облыс әкімдігінің 2007 

жылғы 5 желтоқсандағы  
№ 4С—3-7 бірлескен шешімі 

және № А-13/399 қаулысы 
7 Арнасай ауылдық округі Вячеслав селолық 

округі 
Аульный округ Арнасай Арнасай ауылы Ақмола облыстық мәслихаты 

мен облыс әкімдігінің 2007 
жылғы 5 желтоқсандағы  

№4С—3-7 бірлескен шешімі  
және № А-13/399 қаулысы 

8 Анар селолық округі  Анарский сельский округ Анар селосы - 
9 Волгодонов селолық округі  Волгодоновский сельский 

округ 
Волгодон селосы - 

10 Ижев селолық округі   Ижевский сельский округ  Ижев селосы  - 
11 Константиновка селолық 

округі  
 Константиновский 

сельский округ 
Константиновка 
селосы 

- 

12 Михайлов селолық округі   Михайловский сельский 
округ 

Михайлов селосы - 

13 Сараба селолық округі   Сарабинский сельский 
округ  

Сараба селосы - 

 
 

Астрахан ауданы  
Орталығы – Астрахан селосы 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 Административно-территориальные единицы 
 

Астрахан ауданы Көкшетау қаласынан оңтүстікке қарай 250 километр, Астана қаласынан солтүстік-батысқа қарай 130 километр 
Есіл өзенінің оң жақ жағалауында.  

Астраханка Ақмола губерниясы, Ақмола уезі,  Новочеркасс болысына (1921-1923), содан соң Ақмола округіне   (1928-1930) және 
Қарағанды облысына  (1932-1939) енген. 1936 жылдың 29 шілдесінде Новочеркасс ауылы болып құрылды, 1963 жылдың 2 қаңтарында 
Астраханка деп атауы өзгертілді. Биылғы жылы Астрахан селосына 116 жыл толады. 



Аудан құрамына 14 ауылдық округ, 36 село кіреді. Бүгінгі таңдағы ауданның көпұлтты құрамы 26 800 тұрғын. Негізінде  ауыл 
шаруашылығымен айналысады. 
 

 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Астрахан ауылдық округі  Астраханский сельский 

округ 
Астраханка  

2 Бесбидайық ауылдық округі  Бесбидикский сельский 
округ 

Бесбидайық  

3 Есіл ауылдық округі  Есильский сельский округ Зеленое  
4 Жалтыр ауылдық округі  Жалтырский сельский 

округ 
Жалтыр  

5 Жарсуат ауылдық округі  Жарсуатский сельский 
округ 

Жарсуат  

6 Каменка ауылдық округі  Каменский сельский округ Каменка  
7 Қызылжар ауылдық округі  Кызылжарский сельский 

округ 
Жаңатұрмыс  

8 Колутон ауылдық округі  Колутонский сельский 
округ 

Колутон  

9 Николаев ауылдық округі  Николаевский сельский 
округ 

Петровка  

10 Нвочеркасс ауылдық округі  Нвочеркасский сельский 
округ 

Новочеркасс  

11 Острогор ауылдық округі  Острогорский сельский 
округ 

Новый Колутон  

12 Первомайка ауылдық округі  Первомайский сельский 
округ 

Первомайка  



13 Старый Колутон ауылдық 
округі 

 Староколутонский 
сельский округ 

Старый Колутон  

14 Ұзынкөл ауылдық округі  Узункольский сельский 
округ 

Ұзынкөл  

 
 

Атбасар ауданы 
Орталығы – Атбасар қаласы 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 Административно-территориальные единицы 
 

Атбасар ауданы Қазақстан Республикасының Ақмола облысы аумағындағы батыс тарапта орналасқан. Аудан оңтүстіктен 
солтүстікке қарай аумағы 180 километрге созылып, 10562,5 шаршы шақырымды алып жатыр.  

Ауданның аумағында 35 селоның басын құраған 15 селолық округ бар. Ауданның әкімшілік орталығы Атбасар қаласы.  Халқының 
саны  2010 жылдың 31 желтоқсаны кезеңінде 51 927 адам, оның 27 574 адамы қалада тұрады. Тұрғындарының жалпы санында қазақтар- 
34, орыстар-38,3, украиндар-10,5, немістер-6  пайызды құрап отыр.  

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1. Борисовка селолық округі  Борисовский сельский 

округ – с. Борисовка 
Борисовка селосы  

2 Есенкелді ауылдық округі Южный селолық 
округі 

Есенгельдинский аульный 
округ- с Есенгельды 

Есенкелді ауылы Ақмола облыстық мәслихаты 
мен Ақмола облыстық 
әкімдігінің 2003 жылғы 

қазандағы бірлескен шешімі 
№3С-1-20 

3 Макеевка селолық округі 
 

 Макеевский сельский 
округ 
с Шуйское 

Шуйский селосы  

4 Мариновка селолық округі  Мариновский сельский Мариновка  



  
 

округ 
 с Мариновка 

селосы 

5 Новоалександровка селолық 
округі 

 Новоалександровский 
сельский округ с 
Новоалександровка 

Новоалександровк
а селосы 

 

6 Новосельский селолық 
округі 

 Новосельский сельский 
округ с Новосельское 

Новосельский 
селосы 

 

7 Октябрьский селолық 
округі 

  

 
 
 

Октябрьский сельский 
округ с Октябрьское 

Октябрьское 
селосы 

 

8 Покровка  селолық округі 
 

 Покровский сельский 
округ 
с Покровка 

Покровка селосы  

9 Полтавка селолық округі 
 

 Полтавский сельский 
округ 
С Полтавка 

Полтавка селосы  

10 Сергеевка селолық округі  
 

 Сергеевский сельский 
округ с Сергеевка 

Сергеевка селосы  

11 Сепе селолық округі  Сепеевский сельский 
округ с Сепе 

Сепе селосы  

12 Сочинский селолық округі  Сочинский сельский округ 
с Сочинское 

Сочинское селосы  

13 Тельман селолық округі 
 

 Тельманский  сельский 
округ с Тельмана 

Тельмана селосы  

14 Шұңқыркөл  селолық округі  Шункыркольский 
сельский округ  с 
Новомариновка 

Шұңқыркөл 
ауылы 

 

15 Ярославка селолық округі 
 

 Ярославский сельский 
округ с Тимашевка 

Тимашевка 
селосы 

 

 
 
 
 
 
 



Бұланды ауданы 
Орталығы –  Макинск қаласы 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

 Административно-территориальные единицы 
 

Бұланды ауданы 1935 жылы құрылған. Аудан Көкшетау қаласының оңтүстігінде орналасқан. Астрахан, Атбасар, Ақкөл, 
Еңбекшілдер, Сандықтау, Щучье аудандарымен шекаралас. Аудан орталығы – Макинск қаласы. 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1. Қараөзек селолық округі  Караузекский сельский 

округ 
Қараөзек а.  

2. Айнакөл селолық округі  Айнакольский  сельский 
округ 

Айнакөл а.  

3.  Никольск селолық округі  Никольский сельский 
округ 

Никольск  

4. Новобратск селолық округі  Новобратский сельский 
округ 

Новобратск с.  

5. Ерголка селолық округі  Ергольский  сельский 
округ 

 Тоқтамыс а.  

6. Журавлевка селолық округі  Журавлевский сельский 
округ 

с.Журавлевка  

7 Амангелді селолық округі  Амангельдинский 
сельский округ 

Партизанка с.  
 

8 Даниловка селолық округі  Даниловский сельский 
округ 

Алтынды а.  
 

9. Капитоновка селолық 
округі 

 Капитоновский сельский 
округ 

Капитоновка с.  
 

 



10 Вознесенка селолық округі  Вознесенский сельский 
округ 

Вознесенка  

11 Карамышевка селолық 
округі 

 Карамышевский сельский 
округ 

Шұбарағаш а.  

 
Бурабай ауданы 

Орталығы – Щучинск қаласы 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно- территориальные единицы 
 

            Бурабай ауданы 1927 жылы құрылған. Бүгінгі таңда 79 мың 438 тұрғын бар. Оның 32, 227 % қазақтар болса  36,374 % орыс ұлт 
өкілі,  қалғаны басқа ұлт өкілдері. Аудан бойынша  10 селолық округі және Бурабай кенті әкімінің аппараты бар. 

 
 

р/с 
№ 

Ауылдық  (ауыл, (село) 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков)  

Округтің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 

округа  

Округтердің 
/орталығының/ орыс 

тіліндегі атауы , 
транскрипциясы 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 
/кенттің/ атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы мәлімет /құжат 

шешімі/ 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа)    

1 Абылайхан селолық округі    Абылайханский  сельский 
округ   

Қызылағаш  

2 Веденовка селолық округі    Веденовский сельский 
округ   

Веденовка  

3 Златополье селолық округі    Златопольский  сельский 
округ   

Златополье  

4 Кенесары селолық округі    Кенесаринский Кенесары  
5 Атамекен ауылдық округі   Климовка Климовский сельский 

округ   
Атамекен Ақмола облыстық мәслихаты 

мен Ақмола облысының 
әкімдігінің 2008 жылғы 20 

маусымдағы № 4С-7-16 шешімі 
және №А-5/245 

6 Қатаркөл селолық округі    Катаркольский сельский 
округ   

Қатаркөл  

7 Наурызбай селолық округі    Наурызбайский сельский Наурызбай  



округ   
8 Успеноюрьевка селолық 

округі   
 Успеноюрьевский 

сельский округ   
Успеноюрьевка  

9 Зеленобор селолық округі    Зеленоборский  сельский 
округ   

Зеленый бор  

10 Ұрымқай селолық округі    Урумкайский сельский 
округ   

Ұрымқай  

11 Бурабай кенті әкімінің 
аппараты 

 Боровое селолық 
округі 

Аппарат акима п. Бурабай Бурабай  Ақмола облыстық мәслихаты 
мен Ақмола облысының 

әкімдігінің 2005 24 тамыздағы 
№3С-14-5 шешімі және № А-

8/271 қаулысы 
 

Егіндікөл ауданы 
Орталығы – Егіндікөл  ауылы 

                             
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы 
 

 Егіндікөл ауданы 1970 жылы құрылған. 2010 жылғы халық санағы бойынша Егіндікөл ауданының аумағында 7028 тұрғын тіркелсе 
оның 54 пайызы қазақтар қалған пайыздарын өзге ұлт өкілдері құрайды.  
                                                                                                    
                                                                               
№ Ауылдық (село-ауыл) 

округтың атауы 
Найменования аульных 

округов (аулов, сел, 
поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

Прежнее 
найменование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының)орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Найменование округов 
(центров)(транскрипция)н

а руском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
Найменование 
центра округа 

Атаулардың өзгертілгендігі 
туралы (құжат шешім) 

мәлімет 
Сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 

1                    2                    3                  4                   5                  6 
1 Абай ауылы  село Абай  Абай ауылы    - 
2 Спиридоновка ауылы  село Спиридоновка   Спиридоновка 

ауылы 
   - 

3 Алакөл ауылдық округі   Алакольский сельский  Алакөл ауылы    -  



округ 
4 Бауман ауылдық округі  Бауманский сельский 

округ 
 Бауман ауылы    - 

5 Егіндікөл ауылы  село Егиндыколь  Егіндікөл ауылы    - 
6 Жалманқұлақ ауылдық 

округі 
 Жалманкулакский 

сельский округ 
 Жалманқұлақ 
ауылы 

   -  

7 Ұзынкөл ауылдық округі  Узынкольский сельский 
округ 

 Ұзынкөл ауылы    - 

8 Қоржынкөл ауылы  село Коржынколь  Қоржынкөл 
ауылы 

   - 

9 Буревестник ауылы   село Буревестник Буревестник 
ауылы 

   - 

 
Еңбекшілдер ауданы 

Орталығы – Степняк қаласы 
 
 Еңбекшілдер ауданы 1928  жылы құрылған. 14 ауылдық округ, 1 қала және 12 өз алдына жұмыс атқарушы орган  бар. Аумағы  - 11 
мың. ш.м. Аудан тұрғындарының саны 17200-ден астам.  

 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл(село), 
кент) 

округтердің атауы 
наименование ауыльных 

округов (аулов(сел), 
поселков) 

Округтердің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование, 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров)(транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 
центра округа  

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 

1 Аңғалбатыр ауылдық округі  Ангалбатырский сельский 
округ- с. Ангалбатыр 

Аңғалбатыр 
ауылы 

 

2 Ақсу ауылдық округі    Аксуский сельский округ  Ақсу ауылы  
3 Бірсуат ауылдық округі  Бирсуатский сельский 

округ – с. Бирсуат  
Бірсуат ауылы  



4 Баймырза ауылдық округі  Баймырзинский сельский 
округ- с. Баймырза 

Баймырза ауылы  

5 Донский ауылдық округі  Донский сельский  округ – 
с. Донское 

Андықожабатыр 
ауылы 

 

6 Еңбекшілдер ауылдық 
округі 

 
 

Енбекшильдерский 
сельский округ – с. 
Енбекшильдерское  

Еңбекшілдер 
ауылы 

 

7 Заозерный ауылдық округі  
 

Заозерный сельский  
округ – с.Заозерное  

Заозерный селосы  

8 Заурал ауылдық округі  
 

Заураловский сельский 
округ  –с.  Заураловка  

Заурал ауылы  

9 Кеңащы ауылдық округі  Кенащинский сельский  
округ – с. Кенащи 

Кеңащы селосы  

10 Краснофлот ауылдық округі  Краснофлотский сельский 
округ – с. Кенащи 

Краснофлот 
ауылы 

 

11 Мамай ауылдық округі  Мамайский сельский 
округ – с. Мамай 

Мамай селосы  

12 Макин ауылдық округі  Макинский сельский 
округ- с. Макинка 

Макинка ауылы  

13 Уәлихан ауылдық округі  Валихановский сельский  
округ- с. Валиханово 

Уәлихан ауылы  

14 Үлгі ауылдық округі  Ульгинский сельский 
округ – с. Ульги 

Үлгі ауылы  

15 Степняк қаласы  Степняк қаласы Степняк қаласы  



Ерейментау ауданы 
Орталығы – Ерейментау қаласы 

 
Ерейментау ауданы  Ақмола облысының құрылымдық бөлігі ретінде орталығы Стаханово ауылы болып, Еркеншиликский атауымен 

Ақмола округі құрамында 1928 жылдың қыркүйегінде құрылған. 1935 жылдың қаңтар айында аудан орталығы Благодатное ауылы, ал 1954 
жылдың 11 қыркүйегінде аудан орталығы Ерментау поселкесіне (1965 жылдың 11 қыркүйегінен бастап Ерментау поселкесі ауданға 
бағынышты қалалар категориясына жатқызылды). 1963 жылдың 2 қаңтарында аудан Ерментау ауданы, ал 1997 жылы Ерейментау ауданы 
болып өзгертілді. Халық саны аудан бойынша 33 600 адам. Соның ішінде 20 024 - қазақ, 8 108 -орыс, 5 468 - өзге ұлт. 

 
 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 Административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Ақмырза ауылдық округі Тимофеевка Акмырзинский аульный 

округ 
Ақмырза Ақмола облысы әкімдігі мен 

облыстық маслихаттың 2005 
жылғы 8 сәуірдегі №3с-11-19 
бірлескен шешімі және №А-

4/118 
2.  Бозтал ауылы  Село Бозтал Бозтал - 
3.  Бестоғай ауылдық округі  Бестогайский аульный 

округ 
Бестоғай  

4.  Изобильный ауылы  Село Изобильное Изобильный - 
5.  Күншалған ауылдық 

округі 
 Куншалганский аульный 

округ 
Күншалған  

6.  Қойтас ауылдық округі  Койтасский сельский Қойтас - 



округ 
7.  Новомарковка ауылы  Село Новомарковка Новомарковка - 
8.  Ақсуат ауылдық округі Новодолинка Аксуатский аульный 

округ 
Ақсуат Ақмола облысы әкімдігінің 

2010 жылғы 27 қазандағы №А-
11/396 қаулысы мен Ақмола 
облыстық маслихаттың 2010 

жылғы 27 қазандағы №4С-28-6 
шешімі 

9.  Олжабай батыр атындағы 
ауылдық округ 

Благодатное Аульный округ имени 
Олжабай батыра 

Олжабай батыр Ақмола облысы әкімдігі мен 
облыстық маслихаттың 2005 

жылғы 24 тамыздағы №3С-14-5 
бірлескен шешімі және №А-

3/96 
10.  Өлеңті ауылдық округі Өлеңті  Улентинский сельский 

округ 
Өлеңті - 

11.  Еркіншілік ауылдық 
округі 

Павловка Еркиншиликский аульный 
округ 

Еркіншілік Ақмола облысы әкімдігінің 
2010 жылғы 27 қазандағы №А-

11/396 қаулысы мен Ақмола 
облыстық маслихаттың 2010 

жылғы 27 қазандағы №4С-28-6 
шешімі 

12.  Сілеті ауылы Сілеті Село Селеты Сілеті - 
13.  Тайбай ауылдық округі Звенигородка Тайбайский аульный 

округ 
Тайбай Ақмола облыстық маслихаты 

мен облыс әкімдігінің 2007 
жылғы 3 қазандағы №4С-2-9 
бірлескен шешімі және №А-

10/325 
14.  Торғай ауылдық округі Торғай Тургайский сельский 

округ 
Торғай - 

 
    
 
 
 



                        
Есіл ауданы   

Орталығы – Есіл қаласы 
 

Есіл ауданы  1955 жылы құрылған, жерінің аумағы 7,8 мың шаршы метр. Аудан Есіл өзенінің екі жағын алып жатқан дала белдемінде 
орналасқан. Есіл ауданының аумағындағы тұрғындар саны -27,024 мың адам. 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктері 

Административно-территориальные единицы 
 
 

р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об 
изменении наименования 

(решение документа) 
1 2 3 4 5 6 
1  Ақсай селосы      село Аксай  Ақсай селосы  - 
2 Біртал селолық окургі  Бирталский сельский 

округ 
Ейское селосы  - 

3 Бұзылық селолық округі  Бузулукский сельский 
округ 

Бұзылық селосы  - 

4 Двуречный селолық округі  Двуреченский сельский 
округ 

Двуречное селосы - 

5 Жаныспай селолық округі  Жаныспайский сельский 
округ 

Жаныспай селосы - 

6 Заречное селолық округі  Зареченский сельский 
округ 

Заречное селосы - 

7 Знаменка селолық округі  Знаменский сельский 
округ 

Знаменка селосы - 

8 Қаракөл селолық округі  Каракольский сельский 
округ 

Қаракөл селосы - 



9 Раздольный селосы  село Раздольное Раздольный 
селосы 

- 

10 Московский селосы  село Московское Московский 
селосы 

- 

11 Орловка селосы  село Орловка Орловка селосы - 
12 Курский селосы  село курское Курский селосы - 
13 Красивинский селолық 

округі 
 Красивинский сельский 

округ 
Красивое селосы - 

14 Красногорский кенттік округі  Красногорский  
поселковый округ 

Красногорский 
кенті 

- 

15 Свободный селосы  село Свободное   Свободный 
селосы 

- 

16 Юбилейный селолық округі  село Юбилейное Юбилейный 
селосы 

- 

17 Ярославка селосы  село Ярославка Ярославка селосы - 
 

 
Жақсы ауданы 

Орталығы – Жақсы ауылы 
 

Жақсы ауданы – облыстың солтүстік батысындағы әкімшілік бөлік. Аудан солтүстігінде Солтүстік Қазақстан облысымен, шығысында 
Сандықтау және Атбасар, оңтүстік батысында Жарқайың, батысында Есіл аудандарымен шектеседі. Іргесі 1957 жылы тың және тыңайған 
жерлерді игеруге байланысты қаланды. Аудан аумағында 32 елді мекен, 15 ауылдық әкімшілік округте біріктірілген. Жерінің аумағы 9,7 
мың км2. Тұрғыны 22,4мың адам. 
 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы 
 
р/с Ауылдық (ауыл(село), кент) 

округтердің атауы 
Наименования ауыльных 

округов (аулов (сел), 
поселков) 

Округтің бұрыңғы 
атауы 

Прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование округов 

Округ 
орталығының 

атауы 
Наименование 
центра округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
Сведения об изменении 
наименования (решения 



(центров) (транскрипция) 
на русском языке 

документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Белағаш ауылы - село Белагаш Белағаш ауылы - 
2 Беловод ауылдық округ - Беловодский сельский 

округ 
Беловодское 
ауылы  

- 

3 Ешім ауылдық округ - Ишимский сельский округ Ешім ауылы - 
4 Жақсы ауылы - село Жаксы Жақсы ауылы - 
5 Жаңа Қийма ауылдық округ - Жанакийминский 

сельский округ 
Жаңа-Қийма 
ауылы 
 

- 

6 Запорожье ауылдық округ - Запорожский сельский 
округ 

Запорожье ауылы - 

7 Калинин ауылдық округ  - Калининский сельский 
округ 

Калининское 
ауылы 

- 

8 Киев ауылы - село Киевское Киевское ауылы - 
9 Қайрақты ауылдық округ - Кайрактинский сельский 

округ 
Қайрақты ауылы  

10 Қызылсай ауылдық округ - Кызылсайский сельский 
округ 

Қызылсай ауылы  

11 Новокиенка ауылдық округ - Новокиенский селький 
округ 

Новокиенка 
ауылы 
 

- 

12 Подгорный ауылы - село Подгорное Подгорное ауылы 
 

- 

13 Тарасов ауылдық округ - Тарасовский сельский 
округ 

Тарасов ауылы  

14 Терісаққан ауылдық округ - Терсаканский сельский 
округ 

Терісаққан ауылы - 

15 Чапаев ауылы - село Чапаевское Чапаев ауылы - 
 
 

Жарқайың  ауданы  
Орталығы – Державин қаласы 



 
Жарқайың ауданы  1955 жылы Баранкөл ауданы болып аталып, 1963 жылы Державин, 1997 жылдан бастап Жарқайың ауданы болып 

қайта аталған. Аудан құрамына 1 қала, 17 селолық округ кіреді, аудан халқы 2010 жылдың  1-ші қаңтарына 18 мың халықты құрап отыр. 
Қазақ ұлты -44,5 пайыз, орыс ұлты -30,5, басқа ұлт өкілдері-25,0 пайызды құрайды. Аудан көлемінде 40 астам әр түрлі ұлт өкілдері тұрады. 
Орталығы – Державин қаласы, 1957 жылы құрылған.   

  
 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1. Державин қалалық әкімдігі  

 
Акимат г. Державинск– Державинск   

 
2. Бірсуат селолық округі  

 
 Бирусатский сельский 
округ 

с.Бірсуат  

3.  
Валихан селолық округі 

 
 

 Валихановский сельский 
окург 

с Уәлихан  

4. Гасстелло селолық округі   Гастелловский сельский 
округ 

с.Гастелло  

5. Далабай селолық округі 
 

 Далабайский сельский 
округ 

с. Далабай  

6.   
Костычево селолық округі 

 Костычевский сельский 
округ 

с. Костычево  

7.  
Құмсуат селолық округі 

 Кумсуатский сельский 
округ 

с. Құмсуат  

8.  
Львов селолық округі 

 Львовский сельский округ с.Львов  

9. Нахимов селолық окургі  
 

Нахимовский сельский 
округ 

с. Нахимова  



10 Отрадный селолық округі  
 

Отрадненский сельский 
округ 

с. Отрадный  

11 Пригород селолық округі  
 

Пригородный сельский 
округ 

с. Пригород  

12 Пятигор селолық округі  Пятигорский сельский 
округ 

с. Пятигор  

13 Тасөткел селолық округі  
 

Тасоткельский сельский 
округ 

с. Тасөткел  

14 Тассуат селолық окургі  Тассуатский сельский 
округ 

с. Тассуат  

15 Жанадала селолық окургі  
 

Жанадалинский сельский 
округ 

с. Тасты-талды  

16 Үшқарасу селолық округі  
 

Ушкарасуский сельский 
округ 

с.. Үшқарасу  

17 Шойындыкөл селолық округі  Шойындыкольский 
сельский округ 

с. Шойындыкөл  

 
Зеренді ауданы  

Орталығы – Зеренді селосы 
 
Зеренді ауданы 1935 жылы 9 қаңтарда құрылды. Аудан көлемі 7,8 мың шақырым. Халық саны 41971 тұрғын, 22 селолық округ пен 2 

кентке біріккен 81 елді мекенде қоныстанған. Ауданда 50-ден астам ұлт өкілдері тұрады қазақтар 65 пайыз, орыстар 26,5 пайыз, басқа ұлттар 
8,5 пайыз. Аудан орталығы Зеренді селосы, тұрғындар саны 8486 адам. 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 Административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 
сведение об 
изменении наименования 
(решение документа)    



1 2 3 4 5 6 
1. Алексеевка ауылдық округі Алексеевка Алексеевский сельский 

округ – с. Алексеевка 
Алексеевка кенті - 

2. Ақкөл ауылдық округі Ақкөл Акколский сельский округ 
– с. Акколь 

Ақкөл ауылы - 

3 Айдабол селолық округі Айдабол Айдабулский сельский 
округ – с. Айдабол 

Айдабол кенті - 

4 Бәйтерек ауылдық округі Подлесное  Байтерекский сельский 
округ – с. Байтерек 

Бәйтерек ауылы Ақмола облысы әкімдігінің 
2006 жылғы 29 қыркүйектегі № 
А-8/313 қаулысы мен Ақмола 
облыстық маслихаттың №3С-

22-14 шешімі 
5 Бұлақ ауылдық округі Бұлақ Булакский селький округ 

– с. Булак 
Еленовка кенті - 

6 Викторовка ауылдық округі Викторовка Викторовский сельский 
округ – с. Викторовка 

Викторовка 
ауылы 

- 

7 Зеренді ауылдық округі Зеренді Зерендинкий сельский 
округ – с. Зеренда 

Зеренді ауылы - 

8 Исаковка ауылдық округі Исаковка Искаковский сельский 
округ- с. Исаковка 

Исаковка ауылы - 

9 Күсеп ауылдық округі Кусеп Кусепский сельский округ 
– с. Кусеп 

Куропаткино 
ауылы 

- 

10 Қанай би атындағы ауылдық 
округі 

Қанай би Селький округ имени 
Канай би – с. Канай би 

Қанай би ауылы - 

11 Қызылегіс ауылдық округі Қызылегіс Кызылегиский сельский 
округ – с. Кызылегис 

Қызыегіс ауылы - 

12 Қонысбай ауылдық округі  Қонысбай Конысбайский сельский 
округ – с. Конысбай 

Қонысбай ауылы - 

13 Қызылсая ауылдық округі  Қызылсая Кызылсаянский сельский 
округ – с. Кызылсая 

Қызылсая ауылы - 

14 Ортақ ауылдық округі Ортақ Ортакский сельский округ 
– с. Ортак 

Ортақ ауылы - 

15 Приречный ауылдық округі Приречный Приреченский селький 
округ – с. Приречное 

Приречный 
ауылы 

- 



16 М.Ғабдуллин атындағы 
ауылдық округі 

Пухальск Сельский округ им. 
М.Габдуллина – с. 
М.Габдуллин 

М.Ғабдуллин 
ауылы 

Ақмола облыстық мәслихаты 
мен Ақмола облыстық 

әкімдігінің 2010 жылғы 6 
сәуірдегі №4С-23-6 шешімі мен 

№А-4/106 қаулысы 
17 Садовый ауылдық округі Садовый Садовский селький округ 

– с. Садовый 
Садовый ауылы - 

18 Сарыөзек ауылдық округі Сарыөзек Сарыозекский сельский 
округ – с. Акан 

 Ақан ауылы - 

19 Симферополь ауылдық 
округі 

Симферополь Симферопольский 
сельский округ – с. 
Симферополь 

Симферополь 
ауылы 

- 

20 С.Сейфуллин атындағы 
ауылдық округі  

Сейфуллин Сейфуллинский сельский 
округ- с. Сейфуллин 

Бірлестік ауылы - 

21 Тройцк ауылдық округі Тройцк Тройцский сельский округ 
– с. Тройцк 

Тройцк ауылы - 

22 Чаглинка ауылдық округі Чаглинка Чаглинский сельский 
округ – с. Чаглинка 

Чаглинка ауылы - 

                                                                                                                      
 

Қорғалжын ауданы  
Орталығы – Қорғалжын ауданы 

 
 Қорғалжын ауданы 1928 жылы Ақмола округіне қарасты Көңқорғалжын, Қорғалжын, Соналықорғалжын, Жақсыкөн, Сарыөзен және 

Қарақойын болыстарының қосылуымен құрылған. Оның орталығы болып Нұра өзенінің бойында орналасқан Қорғалжын елді мекені болып 
берілген. 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 



(центров) (транскрипция) 
на русском языке 

округа (решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1. Қорғалжын а/о Қорғалжын а/о Коргалжынский с/о  Қорғалжын ауылы  
2 Амангелді а/о Амангелді а/о Амангельдинский с/о  Өркендеу ауылы   
3 Арықты а/о Арықты а/о Арыктынский с/о Арықты ауылы  
4 Қызылсай а/о Қызылсай а/о Кызылсайский с/о  Шалкар ауылы  
5 Қарашалғын а/о Қарашалғын а/о Карашалгинский с/о  Жантеке ауылы  
6 Коммунар а/о Коммунар а/о Коммунарский с/о  Майшұқыр ауылы  
7 Кеңбидайық а/о Кеңбидайық а/о Кенбидаикский с/о  Кеңбидайық 

ауылы 
 

8 Сабынды а/о Сабынды а/о Сабындынский с/о  Сабынды ауылы  
 
 

Сандықтау ауданы  
Орталығы – Балкашин селосы  

 
Сандықтау ауданы 1928 жылы құрылған, аумағы 6,4 мың км2 жерді алып жатыр. Ауданның әкімшілік орталығы – Балкашино селосы, 

Астана қаласынан 350 км қашықтықта орналасқан. Сандықтау ауданы аумағында 13 селолық округ, 1 ауыл және 1 село бар. Оның ішінде 41 
елді-мекен орналасқан. Халықтың жалпы саны 22205 адам болса, оның ішінде қазақтар 19,6%, орыстар 54,4%, немістер 7,1%, шешендер 
6,4%, украиндер 4% және 8,5% басқа ұлт өкілдері құрайды.  
 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер  

Административно-территориальные единицы 
 

№ Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении 
наименования (решение 

документа) 

1 2 3 4 5 6 



1 Балкашин селолық округі  Балкашинский сельский 
округ – с.Балкашино 

Балкашино селосы - 

2 Барақпай селолық округі  Баракпайский сельский 
округ – с.Баракпай 

Барақпай селосы - 

3 Белгород селолық округі  Белгородский сельский 
округ – с.Белгородское 

Белгородское 
селосы 

- 

4 Бірлік селолық округі  Бирликский сельский 
округ – с.Красная поляна 

Красная поляна 
селосы 

- 

5 Васильев селолық округі  Васильевский сельский 
округ – с.Васильевка 

Васильевка 
селосы 

 

- 

6 Веселов селолық округі  Веселовский сельский 
округ – с.Веселое 

Веселое селосы - 

7 Жамбыл селолық округі  Жамбыльский сельский 
округ – с.Приозерное 

Приозерное 
селосы  

- 

8 Каменка селолық округі  Каменский сельский округ 
– с.Каменка 

Каменка селосы  - 

9 Лесное селолық округі  Лесной сельский округ – 
с.Лесное 

Лесное селосы - 

10 Максимов селолық округі  Максимовский сельский 
округ – с.Максимовка 

Максимовка 
селосы 

- 

11 Мәдениет ауылы  а.Мадениет Мәдениет ауылы - 
12 Новоникольск селолық 

округі 
 Новоникольский сельский 

округ – с.Новоникольское 
Новоникольское 

селосы 
- 

13 Сандықтау селолық округі  Сандыктауский сельский 
округ – с.Сандыктау 

Сандықтау селосы - 

14 Хлебное селосы  с.Хлебное Хлебное селосы - 
15 Широкое селолық округі  Широковский сельский 

округ – с.Богородка 
Богородка селосы - 

 
Целиноград ауданы  

Орталығы – Акмол ауылы 
 



 Целиноград ауданы 1918 жылы құрылған. Аудан тұрғындарының саны – 60325 адамды құрайды. Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2007 жылғы 9 қаңтардағы № 243 Жарлығымен аудан орталығы Көктал кентінен Малиновка селосына ауыстырылды. Ақмола 
облыстық мәслихаты мен облыс әкімдігінің 2007 жылғы 27 сәуірдегі № 3С-26-3 бірлескен шешімімен Малиновка селосы Ақмол ауылы 
болып қайта аталды. 
                                                                                                       

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
Административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (селолық) 
округтің атауы 

Наименования аульных 
округов 

Округтің бұрынғы 
атауы 

Прежнее 
наименование 

округа 

Округ атаулары 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
наименование округов 

(центров) ( транскрипция) 
На русском языке 

 
Округ 

орталығының 
атауы 

Наименование 
центра округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
Сведение об изменении 

наименования 
(решение документа) 

1 Ақмол ауылдық округі   Малиновка Ақмол            Акмол Ақмола облыстық мәслихаты 
мен Ақмола облысы әкімдігінің 
2007 жылғы 27 сәуірдегі № 3С-
26-3 шешімі және № а-5/144 
қаулысы 

2 Талапкер ауылдық округі  Талапкерский сельский  
округ  

          Талапкер - 

3 Приречен ауылдық округі  Приречное сельский округ           Приречен - 
4 Софиевка ауылдық округі  Софиевский сельский 

округ  
          Софиевка - 

5 Мәншүк ауылдық округі  Маншукский сельский 
округ 

          Маншүқ - 

6 Қоянды ауылдық округі  Қояндинский сельский 
округ 

           Коянды - 

7 Оразақ ауылдық округі  Оразакский сельский 
округ 

Оразак  

8 Қосшы ауылдық округі                                                                                                                                                                                                                                      Қощи Аульный округ 
Косшынский 

          Қосшы Ақмола облыстық мәслихаты 
мен Ақмола облысы әкімдігінің 
2010 жылғы 6 сәуірдегі № 4С-
23-6 шешімі және № а-4/106 



қаулысы 
9 Рақымжан Қошқарбаев 

ауылдық округі 
Романовка 
 
 
 

Аульный округ  
Ракымжана Кошкарбаева 

   Рақымжан                   
Қошкарбаев 

Ақмола облыстық мәслихаты 
мен Ақмола облысы әкімдігінің 
2006 жылғы 16 наурыздағы  № 
3С-18-17 шешімі және № а-3/96 
қаулысы  

10 Тасты ауылдық округі Луговое Аульный округ Тасты         Тасты Ақмола облыстық мәслихаты 
мен Ақмола облысы әкімдігінің 
2009 жылғы 10 желтоқсандағы 
№ 4С-19-6 шешімі және № а-
13/533 қаулысы  

11 Қабанбай батыр ауылдық 
округі  

 Сельский  округ 
 Кабанбай батыр  

Қабанбай  батыр  

12 Новоишимка ауылдық округі  Новоишимка Новоишимка Новоишимка - 
13 Шалқар ауылдық округі  Челкар Шалкарский сельский 

округ 
Шалқар ауылы Ақмола облыстық мәслихаты 

мен Ақмола облысы әкімдігінің 
2010 жылғы 6 сәуірдегі № 4С-
23-6 шешімі және № а-4/106 
қаулысы 

14 Краснояр ауылдық округі  Красноярский сельский 
округ 

Жалғызқұдык 
ауылы 

- 

15 Родина ауылдық округі Приозерное Аульный округ Родина Родина ауылы Ақмола облыстық мәслихаты 
мен Ақмола облысы әкімдігінің 
2009 жылғы 10 желтоқсандағы 
№ 4С-19-6 шешімі және № а-
13/533 қаулысы 

16 Максимовка ауыл аймағы  Максимовка Максимовка - 
17 Воздвиженка ауылдық округі  Воздвиженка Воздвиженка - 
18 Қараөткел ауылдық округі  Караоткельский сельский 

округ 
Қараөткел  

 
 
 
 



Шортанды ауданы  
Орталығы – Шортанды  кенті 

 
Шортанды ауданы 1939 жылы құрылған. Халық саны 30 400 адамды құрайды. Ұлттық құрамы бойынша қазақтар – 30 %, басқа ұлттар 

70%-ды құрайды. 
 
 

Әкімшілік-аумақтық бірліктер 
 Административно-территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (аулов(сел), 

поселков) 

Округтің бұрынғы 
атауы 

прежнее 
наименование 

округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование округов 
(центров) (транскрипция) 

на русском языке 

Округ 
орталығының 

атауы 
наименование 

центра 
округа 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 
сведение об 
изменении наименования 
(решение документа)    

1 2 3 4 5 6 
1. Андреевка селолық округі  Андреевкий Андреевский сельский 

округ 
Андреевка селосы  

2 Петровка селолық  округі 
 

Петровкий Петровкий сельский округ 
 

Петровка селосы  

3 Пригородное  селолық 
округі  
 

Пригородный Пригородный  сельский 
округ 

 

Пригородный   
селосы 

 

4 Новокубанка селолық округі  
 

Новокубанский   Новокубанский сельский 
округ- с.Новокубанка 

Новокубанса 
селосы 

 

  5 Раевка селолық 
округі  

Раевский Раевкий сельский округ  
 

Раевка селосыі  

6 Дамса селолық округі 
 

Дамсинский Дамсинский  сельский 
округ 

Дамса селосы 
 

 

7 Бектау ауылдық округі 
 

Казциковский 
 

аульный округ Бектау  Бектау ауылы 
 

Облыстық мәслихаттың мен 
Ақмола облысы әкімдігінің 
2006 жылғы 20 маусымдағы 



№4С-7-16 шешімі және   № А – 
5/245 қаулысы 

8 Бозайғыр ауылдық округі  
 

Елизаветинский 
 

аульный округ Бозайгыр  Бозайғыр ауылы 
 

Облыстық мәслихаттың №3С-
24-21 шешімі және Ақмола 

облысы әкімдігінің 2006 жылғы 
8 желтоқсандағы  № а – 11/447 

қаулысы 
9 Новоселовка селолық округі  

 
Новоселовский Новоселовский сельский 

округ 
Новоселовка 
селосы 
 

 

10 Жолымбет кенті  Поселок Жолымбет  п.Жолымбет Жолымбет кенті  
11 Научный кенті Поселок Научный п.Научныйі Научный кенті  
12 Шортанды кенті Поселок Шортанды  п.Шортанды  Шортанды кенті  

 
Көкшетау қаласының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы города Кокшетау 
 

Красный яр селолық округі 
Орталығы – Красный яр селосы 

 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

   2.  
 
 

Красный яр селосы 
Қызыл жұлдыз ауылы 

- село Краснояр  
село Кызыл жулдыз  

- 

 
 
 



 
 
 

Көкшетау қаласының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы города Кокшетау 

 
Станционный поселкесі 

Орталығы – Станционный поселкесі 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Станционный поселкесі 

 
- поселок Станционный - 

 
 

Степногорск қаласының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Ақсу кентінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы поселка Аксу 
Орталығы – Ақсу кенті 
Центр - поселок Аксу 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер атауы) 

наименование 
населенных пуктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы 

атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет сведение об изменении 

наименования (решение документа) 

1 Ақсу кенті  поселок Аксу  
 
 



Қарабұлақ селосының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы села Карабулак 

Орталығы – Қарабұлақ селосы 
Центр – село Карабулак 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер атауы) 

наименование 
населенных пуктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы 

атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
сведение об изменении 

наименования 
(решение документа) 

1 Қарабұлақ селосы    село Карабулак  
 

Шаңтөбе кентінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно- территориальные единицы поселка Шантобе 

Орталығы – Шаңтөбе кенті 
Центр – поселок Шантобе 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (селолық) 
округтің атауы 
наименование 

населенных пуктов 
(станции, разъезды 

Елді мекеннің 
бұрынғы 

атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об изменении 
наименования 

(решение документа) 
1 Шаңтөбе  кенті   поселок Шантобе  
2 Новокронштадка селосы  село Новокронштадтка  

     
 
 
 
 
 



Бестөбе кентінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы поселка Бестобе 

Орталығы – Бестөбе кенті 
Центр – поселок Бестобе 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (селолық) 
округтің атауы 
наименование 

населенных пуктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы 

атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет сведение об изменении 

наименования 
(решение документа) 

4 Бестөбе  кенті  
Подхоз 

 поселок Бестобе 
Подхоз 

 

 
Заводской кентінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы поселка Заводской 
Орталығы – Заводской кенті 
Центр – поселок Заводской 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (селолық) 
округтің атауы 
наименование 

населенных пуктов 
(станции, разъезды 

Елді мекеннің 
бұрынғы 

атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

5 Заводской кенті  поселок Заводской  
 

Степногорск қаласының аумақтық бірлігі 
Территориальные единицы г. Степногорска 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, ) 
атауы 

наименование 
населенных пунктов 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 



(станции)  
1 Алтын Тау  Алтын Тау  

                                                                                                                                                                  
Ақкөл ауданы 

Аккольский район 
Ақкөл қалалық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Аккольского городского округа 
 

Орталығы – Ақкөл қаласы 
Центр – город Акколь 

 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 

Ақкөл қаласы 
Лесхоз  
Ерназар 
Радовка 

 город Акколь 
Лесхоз 
Ерназар 
Радовка 

 

 
Азат ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 

  1 Азат ауылы Ивановское селосы аул Азат  Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2007 
жылғы 3 қазандағы  № 4С-2-9  шешімі және 



№А-10/325 қаулысы 
 
 

Бөгенбай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Степногорское селосы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 

  1 
  2 

  Бөгенбай ауылы 
Степногорское селосы 

       аул Богенбай  
    село Степногорское 

 

 
Еңбек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Еңбек ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 

  1 
  
 2 
  3 

Еңбек ауылы 
 
Рамадан ауылы 
Подлесное селосы 

село Трудовое 
 
Рамадан ауылы 
Подлесное селосы 

аул Енбек 
 
аул Рамадан 
село Подлесное 

Облыс әкімдігі мен маслихатының 2005 
жылғы 24 тамыздағы № 3С-14-5 шешімі және 

№А-4/118 

 
Жалғызқарағай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Жалғызқарағай ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 

  1 
   
   
 2 
  3 

Жалғызқарағай ауылы 
 
 
Тастыадыр ауылы 
 Қайнар ауылы 

 Приозерное селосы 
 
 
Лидиевка селосы 
Қызылту ауылы 

аул Жалгызкарагай 
 
 
аул Тастыадыр 
аул Кайнар 

Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2007 
жылғы 3 қазандағы  № 4С-2-9 шешімі және 
№ А10-/325 қаулысы 

-//- 

 
Кеңес ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Домбыралы ауылы                             
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 

  1 
  
 
 2 
  3 
  4 

Домбыралы ауылы 
 
 
Кеңес ауылы 
Барап ауылы 
Красный горняк селосы 

Гусарка селосы 
 

аул Домбыралы 
 
 
аул Кенес 
аул Барап 
село  Красный горняк 

Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2005 
жылғы 8 сәуірдегі  № 3С-11-19 шешімі 

 
Қарасай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Қына ауылы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 



1 2 3 4 5 
  1 
   
 
 2 
  3 
   

Қына  ауылы 
           
 
Қарасай ауылы 
Минское селосы 

        Искра селосы 
 
 
Степок селосы 
 

 аул Кына 
 

 
аул Карасай 
село Минское 

 

Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2009 
жылғы 10 желтоқсандағы №4С-19-16 шешімі 

және  № А-13-533  қаулысы 
--//-- 

 
Наумов селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Наумовка селосы 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 

  1 
  2 
  3 
  4 

Наумовка селосы 
Өрнек ауылы 
Виноградовка селосы 
Филипповка селосы 

  
 

село Наумовка 
аул Орнек 
 село    Виноградовка 
село Филипповка 

 

 
Новорыбин селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Новорыбинка селосы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 

  1 
  2 
  3 

Новорыбинка селосы 
 Қараөзек ауылы   
Құрылыс ауылы 

            село Новорыбинка 
      аул Қараозек 
      аул Курылыс 

 



Қырыққұдық ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 

  1 Қырыққұдық ауылы   аул Кырыккудук   
 

Урюпин селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Урюпинка селосы 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 

  1 
  2 
  3 
   
 
4 
5 

Урюпинка селосы   
Амангелді ауылы 
Талқара ауылы 
 
 
Малоалександровка селосы 
Ерофеевка селосы 

 
 
Красный бор  селосы 
 
 
Малоалександровка селосы 
 

 
 
аул Талкара 
 
 
село Малоалександровка 
село Ерофеевка 

 
 
Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2009 
жылғы 10 желтоқсандағы  № А -13-533  
шешімі және № А-13-533  қаулысы 

 
Аршалы ауданы 

Аршалынский район 
Аршалы кенті әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы п. Аршалы 
Орталығы – Аршалы кенті 

Центр –  п. Аршалы 
 



Р/с 
№ 

Елді мекен  
(станса, разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет  
сведение об измененеии 
наименования (решение 

документа) 
 

1 2 3 4 5 
 1. Аршалы кенті    Поселок Аршалы  

                                                                                                            
             Бұлақсай ауылдық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Булаксайского аульного округа 
Орталығы – Бұлақсай ауылы 

Центр –  аул Булаксай  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен  
(станса, разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
 1. Бұлақсай ауылы 

 
 
 
2. Қостомар ауылы 
3. Ақжар селосы 

Нововладимировка селосы 
 
 
 
 
 
 

Аул Булаксай  
 
 

 
Аул Костомар 
Село Акжар 

Ақмола облыстық әкімдігі мен облыстық 
мәслихатының 2007 жылғы 27 сәуірдегі  

 № 3С-26-13  шешімі және № а -5/145 қаулысы 
 
 

 
 
 
 



Сароба селолық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Саробинского сельского округа 

Орталығы – Сароба селосы 
Центр –  Село Сараба 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен  
(станса, разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет  
сведение об измененеии 
наименования (решение 

документа) 
 

1 2 3 4 5 
 1. Сароба  селосы 

2. ст. Сары оба  
 Село Сароба   

ст. Сары оба 
- 
- 

 
Михайловка селолық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Михайловского сельского округа 
Орталығы – Михайловка селосы 

Центр –  Село Михайловка 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен  
(станса, разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет  
сведение об измененеии 
наименования (решение 

документа) 
 

1 2 3 4 5 
 1.Михайловка селосы 

2. Николаевка селосы 
3. Ольгинка селосы 

 Село Михайловка 
Село Николаевка 
Село Ольгинка 

- 
- 
- 

 



Константиновка селолық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Константиновского сельского округа 

Орталығы – Константиновка селосы 
Центр –  Село Константиновка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен  
(станса, разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет  
сведение об измененеии 
наименования (решение 

документа) 
 

1 2 3 4 5 
 1.Константиновка  селосы 

2. Шортанды селосы 
3. Белоярка селосы 

 Село Константиновка 
Село Шортанды 
Село Белоярка  

- 
- 
- 

 
Ижев селолық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Ижевского сельского округа 
Орталығы – Ижев селосы 

Центр –  Село Ижевское 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен  
(станса, разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии 

наименования (решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
 1.Ижев селосы 

2. Шөптікөл стансасы 
 

 Село Ижевское  
Станция Шоптиколь  

- 
- 
 

 
 
 



Волгодон селолық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Волгодоновского сельского округа 

Орталығы – Волгодон селосы 
Центр –  Село Волгодоновка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен  
(станса, разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии 

наименования (решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
 1.Волгодон селосы 

2. Қойгелді селосы 
3. Береке селосы 
4. 42 разъезд 

 Село Волгодоновка 
Село Койгельды 
Село Береке 
Разъезд 42 

- 
- 
- 
- 

 
Анар селолық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Анарского сельского округа 
Орталығы –Анар селосы 

Центр –  село Анар 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен  
(станса, разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии 

наименования (решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
 1. Анар  селосы 

2. Донецк селосы 
 1. село Анар 

2. село Донецкое 
- 
- 

 
 
 
 



Арнасай ауылдық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы аульного округа Арнасай 

Орталығы –Арнасай ауылы 
Центр –  аул Арнасай 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен  
(станса, разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии 

наименования (решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
 1. Арнасай ауылы 

 
 
 

 
2. Бабатай стансасы 

1. Вячеславка селосы 
 
 
 

 
 

1.Аул Арнасай 
 
 
 

 
2. станция Бабатай 

 Ақмола облыстық мәслихаты мен 
облыс әкімдігінің 2007 жылғы 5 
желтоқсандағы №4С-3-7 бірлескен 
шешімі  және № А-13/399 қаулысы 

                                                                                                                                                                
Ақбұлақ селолық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Акбулакского сельского округа 
Орталығы – Ақбұлақ ауылы 

Центр –  аул Акбулак 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен  
(станса, разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии 

наименования (решение документа) 
 

1 2 3 4 5 



 1. Ақбұлақ ауылы 
 
 

 
2. Ақтасты ауылы 

1. Мичурин селосы 
 
 

 
 

1. Аул Акбулак  
 
 

 
2. аул Актасты 

1. Ақмола облыстық мәслихаты мен 
облыс әкімдігінің 2007 жылғы 5 
желтоқсандағы № 4С-3-7 бірлескен 
шешімі және № А-13/399 қаулысы 

 
Жібек жолы ауылдық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы аульного округа Жибек жолы 
Орталығы – Жібек жолы ауылы 

Центр –  аул Жібек жолы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен  
(станса, разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии 

наименования (решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
 1.Жібек жолы ауылы 

 
 
 
 
2. Жалтыркөл ауылы 
 
 
 
3.  41 разъезд  
4. 102 разъезд 

1. Александровка селолық округі 
 
 
 
 
2. Мартыновка селосы 
 
 
 
 
 

1. Аул Жібек жолы 
 
 
 
 
2. Аул Жалтырколь 
 
 
 
3.  41 разъезд  
4. 102 разъезд 

1. Ақмола облыстық әкімдігі мен 
облыстық  мәслихатының 2007 
жылғы 3 қазандағы № 4С-2-9 
бірлескен шешімі және № А-10/325 
қаулысы 
2. Ақмола облыстық мәслихаты мен 
облыс әкімдігінің 2007 жылғы 27 
сәуірдегі №3С-26-3 шешімі және 
№А 5/144 қаулысы 
 
 

 
 
 
 
 



Түрген ауылдық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы аульного округа Турген 

Орталығы – Түрген ауылы 
Центр –  аул Түрген 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен  
(станса, разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии 

наименования (решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
 1. Түрген ауылы 

 
 
 
 
 
2. Красное селосы 
3. Родник селосы 

1. Красноозерный селосы 
 
 
 
 
 
2. Красное селосы 
3. Родник селосы 

1. Аул Турген 
 
 
 
 
 
2. Село Красное  
3. Село Родники  

1. Ақмола облыстық әкімдігі мен 
облыстық мәслихатының 2007 
жылғы 5 желтоқсандағы  № 4С-3-7 
шешімі  және № А-13/399 қаулысы 

 
Бірсуат селолық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Берсуатского сельского округа 
Орталығы – Бірсуат ауылы 

Центр –  аул Берсуат  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен  
(станса, разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, 
разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии 

наименования (решение документа) 
 

1 2 3 4 5 



 1. Бірсуат ауылы 
 
 

 
2. Байдалы ауылы 

1. Раздольное селосы 
 
 

 
 

1. Аул Турген 
 
 

 
2. аул Байдалы 

1. Ақмола облыстық мәслихаты мен 
облыс әкімдігінің 2007 жылғы 5 
желтоқсандағы № 4С-3-7 шешімі  
және № А-13/399 қаулысы  
 

 
Астрахан ауданы 

Астраханский район 
Астрахан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Астраханского сельского округа 
Орталығы – Астрахан селосы 

Центр –  село Астраханка 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, 

разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии 

наименования (решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Астрахан 
Жаңабірлік 
Тобылжан 

 Астраханка 
Жанаберлик 
Таволжанка                

 

 
Бесбидайық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Бесбидаикского сельского округа 
Орталығы – Бесбидайық селосы 

Центр –  село Бесбидаик 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 



1. 
2. 

Бесбидайық 
Степное 

 Бесбидаик 
Степное 

 

 
Есіл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Есильского сельского округа 
Орталығы – Зеленое селосы 

Центр –  село Зеленое 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Зеленое 
Шілікті 

 Зеленое 
Шілікті 

 

 
Жалтыр ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Жалтырского сельского округа 
Орталығы – Жалтыр селосы 

Центр –  село Жалтыр 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Жалтыр 
Ақбейіт 

 Жалтыр 
Ақбейіт 

 

 
 
 
 



Жарсуат ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Жарсуатского сельского округа 

Орталығы – Жарсуат селосы 
Центр –  село Жарсуат 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Жарсуат 
Ягодное 

  Жарсуат 
Ягодное 

 

 
Каменка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Каменского сельского округа 
Орталығы – Каменка селосы 

Центр –  село Каменка 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
Каменка   ы 

 
Қызылжар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кызылжарского сельского округа 
Орталығы – Жанатурмыс селосы 

Центр –  село Жаңатұрмыс 
 

Р/с Елді мекен (станса, Елді мекеннің Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 



№ разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

бұрынғы атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование (транскрипция) на 

русском языке 

(құжат шешімі) мәлімет  
сведение об измененеии наименования 

(решение документа) 
 

1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Жаңатұрмыс 
Акимовка 
Оксановка 

 Жаңатұрмыс 
Акимовка 
Оксановка 

 

 
Колутон ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Колутонского сельского округа 
Орталығы – Колутон селосы 

Центр –  село Колутон 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
Колутон 
Бірлік 

 Колутон 
Бірлік 

 

 
Николаевский ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Николаевского сельского округа 
Орталығы – Петровка селосы 

Центр –  село Петровка 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования 
(решение документа) 

 
1 2 3 4 5 



1. 
2. 
3. 

Петровка 
Өрнек 
Жамбыл 

 Петровка 
Өрнек 
Жамбыл 

 

 
Новочеркасский ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Новочеркасского сельского округа 
Орталығы – Новочеркасс селосы 

Центр –  село Новочеркасс 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
Новочекрасс 
Өндіріс 
Приишимка 

 Новочекрасс 
Өндіріс 
Приишимка 

 

                                                                                                                                                                                         
Острогорский ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Острогорского сельского округа 
Орталығы – Новый Колутон селосы 

Центр –  село Новый Колутон 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Новый Колутон 
Қаракөл 

 
Вишневка селосы 

Новый Колутон 
Қаракөл 

 
Ақмола облысы мәслихаты мен олыстық 
әкімдігінің2006 жылдың 29 қыркүйектегі  №3С-22-114 
шешімі және № А-8/313 қаулысы 



 
Первомайский ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Первомайского сельского округа 
Орталығы – Первомайка селосы 

Центр –  село Первомайка 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 
2 
3 

Первомайка 
Камышенка 
Лозовое 

 Первомайка 
Камышенка 
Лозовое 

 

 
Старый Колутон ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Староколутонского сельского округа 
Орталығы – Старый Колутон селосы 

Центр –  село Старый Колутон 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2 
3 
4 

Старый Колутон 
Зареченка 
Қоскөл 
Ковыленка 

 Старый Колутон 
Зареченка 
Қоскөл 
Ковыленка 

 

 
 
 



Первомайский ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Первомайского сельского округа 

Орталығы – Первомайка селосы 
Центр –  село Первомайка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 

Ұзынкөл 
Алғабас 
Бұлақты 
Қайнар 

 
 
 

Ұзынкөл 
Алғабас 
Бұлақты 
Қайнар 

 

 
Атбасар ауданы 

Атбасарский район 
 

Атбасар қаласы әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы города Атбасар 

Орталығы –Атбасар қаласы 
Центр – город Атбасар 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы 
наименование 
населенных 

пунктов(станции, 
разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

1   Атбасар қ.   Атбасар   Атбасар  
 
 
 



                                                                      Макеевка селолық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Макеевского сельского округа 

 
Орталығы – Шуйский селосы 

Центр –  село Шуйское 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
 
 

Шуйское селосы 
Макеевка селосы 
Третьяковка селосы 

 с. Шуйское 
с. Макеевка 
с.Третьяковка  

 

 
                                                                      Мариновка селолық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Мариновского сельского округа 
 

Орталығы – Мариновка селосы 
Центр –  село Мариновка 

 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Мариновка селосы 
Адыр селосы 
Бейіс-Хазірет ауылы 

 
 
 

с.Мариновка 
 
ст.Адыр 

 
 
 



с.Бейс-Хазрет 
 
                                                                     Октябрьский селолық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Октябрьского сельского округа 
 

Орталығы – Октябрьское селосы 
Центр –  село Октябрьское 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Октябрьское селосы 
Қосбармақ селосы 
Қаракөл селосы  

 
 

с. Октярьское 
с.Косбармак 
с.Караколь 

 
 

 
                                                                   Покровка селолық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Покровского сельского округа 
 

Орталығы – Покровка селосы 
Центр –  село Покровское 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Покровка селосы    
Садовое селосы 

 
 
 

с.Покровка 
с.Садовое 

 

 



                                                                     Полтавка  селолық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Полтавского сельского округа 

 
Орталығы – Полтавка селосы 

Центр –  село Полтавка 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Полтавка селосы    
Титовка селосы 

 
 
 

с.Полтавка 
с.Титовка 

 

 
                                                                  Сергеевка  селолық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Сергеевского сельского округа 
 

Орталығы – Сергеевка селосы 
Центр –  село Сергеевка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Сергеевка селосы 
Самарка селосы 
Ащыкөл селосы 

 
 
 

с.Сергеевка 
с. Самарка 
с.Ащыколь 

 

 
 
 



                                                                     Тельман  селолық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Тельманского сельского округа 

 
Орталығы – Тельман селосы 

Центр –  село Тельмана 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

  2. 
  3. 
  4. 
5. 
 

Тельман селосы 
Қаражар селосы 
Поповка селосы 
Сәдібек  ауылы 
87 разъезд 

 
 

сТельмана 
с.Каражар 
с.Поповка 
с.Садубек 
87 разъезд 

 
 
 

 
Борисовка  селолық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Боисовского сельского округа 
 

Орталығы – Борисовка  селосы 
Центр –  село Борисовка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Борисовка селосы 

 
 
 

с. Борисовка  
 
 



 
                                                                     Есенкелді ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Есенгельдинского  аульного  округа 
 

Орталығы – Есенкелді ауылы 
Центр –  село Есенгельды 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
  

Есенкелді ауылы  
 

с.Есенгельды  
 

 
                                                                     Ярославка  селолық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Ярославского сельского округа 
 

Орталығы – Тимашевка селосы 
Центр –  село Тимашевка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

  2. 
  3. 
  4. 
5. 

Тимашевка селосы 
Хрящевка селосы 
Родионовка селосы 
Магдалиновка селосы 
Калиновка  селосы  

 
 
 

с.Тимашевка 
с.Хрящевка 
с.Родионовка 
с.Магдалиновка 
с.Калиновка 
 

 



 
                                                                     Новоалександровка селолық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Новоалександровского  сельского округа 
 

Орталығы – Новоалександровка селосы 
Центр –  село Новоалександровка  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

 
 

Новоалександровка 
селосы 

 
 

С. Новоалександровка  
 
 

 
 

Новосельский селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Новсельского сельского округа 

 
Орталығы – Новосельское селосы 

Центр –  село Новосельское  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 
 

Новосельское   
 

С. Новосельское  
 
 

 



Сепе селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Сепеевского сельского округа 

 
Орталығы – Сепе селосы 

Центр –  село Сепе 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

  
Сепе селосы  

 
С. Сепе  

 
 

                                                                     
Сочинский селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Сочинского сельского округа 
 

Орталығы – Сочинский  селосы 
Центр –  село Сочинское  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1.   Сочинское селосы  

 
с. Сочинское  

 
 

 
 
 



                                                                     Шұңқыркөл   селолық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Шункыркольского  сельского округа 

 
Орталығы – Новомариновка  селосы 

Центр –  село Новомариновка 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 

  2. 
 

Новомариновка селосы 
Шұңқыркөл селосы 

 
 

с. Новомариновка 
с. Шункырколь 

 
 
 

 
Бұланды ауданы 

Буландынский район  
 

Макинск  қаласы  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы города Макинск 

Орталығы –Макинск қаласы 
Центр – город Макинск 

 
№ Елдімекен 

/станса, 
разъездер/ 

атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(наименование на 

русском языке) 

Атаулардың өзгертілгені туралы мәліметі /құжат 
шешімі/ 

(сведения об изменений наименования решение 
документа) 

1 Макинск қаласы   Макинск  
 
 
 
 
 



Қараөзек селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Караузекского сельского округа 

 
Орталығы – Қараөзек  ауылы 

Центр –  аул Қараөзек 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) 
атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 
населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 

1 2 3 4 5 
1. Байсуат  а. 

 
Прохоровка с. с.Байсуат Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2007 жылғы 27 

сәуірдегі  №ЗС-26-13  шешімі және № 5/145 қаулысы 
 

2. Қараөзек а. Колоколовка с. с.Караузек Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2007 жылғы 27 
сәуірдегі  №ЗС-26-13  шешімі және № 5/145 қаулысы 

3 Купчановка с. 
 

 с.Купчановка   

4. Еруслановка с.    с. Еруслановка     
 

Карамышевка селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Карамышевского сельского  округа 

 
Орталығы – Шұбарғаш  ауылы 

Центр –  аул Шұбарағаш 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) 
атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 
населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 



1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 

Шұбарағаш а. Карамышевка с. с.Карамышевка Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2007 жылғы 27 
сәуірдегі  №ЗС-26-13  шешімі және № 5/145 қаулысы 

2. Отрадное  селосы  Отрадное с.  
3. Суворовка с.  с.Суворовка  
4. Мат а.  с.Мат  

 
Капитоновка селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Капитоновского сельского округа 
 

Орталығы – Капитоновка  ауылы 
Центр –  аул  Капитоновка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) 
атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 
населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 

1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 

Капитоновка с.  с. Капитоновка  

2. Балуан Шолақ а.  с.Еркиндик  
3. Пушкино с.  с.Пушкино  

 
 
 
 



Ерголка  селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Ергольского сельского округа 

 
Орталығы –  Тоқтамыс  ауылы 

Центр –  аул  Тоқтамыс 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) 
атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 
населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 

1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 

Тоқтамыс а. Ерголка с. с.Токтамыс Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2007 жылғы 27 
сәуірдегі  №ЗС-26-13  шешімі және № 5/145 қаулысы 

2. Гордеевка с.  с.Гордеевка  
3. Иванковка с.  с.Иванковка  
4. Новокиевка с.  с.Новокиевка  

 
                                                                                                               

Даниловка селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы  Даниловского аульного округа 

 
Орталығы – Алтынды  ауылы 

Центр –  аул Алтынды 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) 
атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 
населенных 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 



пунктов 
1 2 3 4 5 
1. 

 
Алакөл а. Богдановка с. с.Алакол Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2007 жылғы 27 

сәуірдегі  №ЗС-26-13  шешімі және № 5/145 қаулысы 
2. Алтынды а. Даниловка с. с.Алтынды Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2007 жылғы 27 

сәуірдегі  №ЗС-26-13  шешімі және № 5/145 қаулысы 
3. Жаңаталап а.  с.Жанаталап  
4. Елтай а.  с.Ельтай  
5. Боярка с.  с.Боярка  

 
Вознесенка селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  Вознесенского селского  округа 
 

Орталығы – Вознесенка селосы 
Центр –  село Вознесенка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) 
атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 
населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 

1 2 3 4 5 
1. 
 

Вознесенка с. Вознесенка с. с.Вознесенка  

2. Аққайың а. Белоцерковка с. с.Аккайын Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2007 жылғы 27 
сәуірдегі  №ЗС-26-13  шешімі және № 5/145 қаулысы 

3. Тастыөзек  а. с. Красный 
кардон 

с.Тастыузек Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2007 жылғы 27 
сәуірдегі  №ЗС-26-13  шешімі және № 5/145 қаулысы 

 
 
 
 
 



Айнакөл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Айнакольского сельского округа 

 
Орталығы – Айнакөл ауылы 

Центр – ауыл Айнаколь  
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) 
атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 
населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 

1 2 3 4 5 
1. 

 
Айнакөл а. Красноводск с. с.Айнаколь Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2007 жылғы 27 

сәуірдегі  №ЗС-26-13  шешімі және № 5/145 қаулысы 
2. Острогорка с. Острогорка с. с.Острогорка  

 
Журавлевка  селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Айнакольского сельского округа 
 

Орталығы – Журавлевка селосы 
Центр – село Журавлевка   

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) 
атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 
населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 

1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 

Журавлевка с. Журавлевка с. с.Журавлевка  



 
2. Новодонецк с. Новодонецк с. с.Новодонецк  
3. Ярославка с. Ярославка с. с.Ярославка  
4. Воробьевка с. Воробьевка с. с.Воробьевка  

 
Амангелді  селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Айнакольского сельского округа 
 

Орталығы – Партизанка с. 
Центр – село Партизанка  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) 
атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 
населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 

1 2 3 4 5 
1. Партизанка с.  с.Партизанка  
2. Ортақшыл а.  а.Ортақшыл  

 
Никольск   селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Айнакольского сельского округа 
 

Орталығы – Никольск с. 
Центр – село Никольск  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) 
атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 
населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 

1 2 3 4 5 



1. Никольск с.  с. Никольск  
2. Ұлтуған а.  с.Ултуган  

 
Новобратск  селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Айнакольского сельского округа 
 

Орталығы – Новобратск с. 
Центр – село Новобратск  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) 
атауы 

наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование 
населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 

1 2 3 4 5 
1. Новобратск с.  с. Новобратск  
2. Буденовка  с.  с.Буденовка  
3. Добровольное с.  с.Добровольное  
4. Красносельское с.  с.Красносельское  

 
 

Бурабай ауданы 
Бурабайский район 

 
Бурабай аудандық әкімшілік-аумақтық бірліктер 

Административно-территориальные единицы  Бурабайского поселкового округа 
 

№ Елдімекен 
/станса, 

разъездер/ 
атауы   

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(наименование на 

русском языке) 

Атаулардың өзгертілгені туралы мәліметі /құжат 
шешімі/ 

(сведения об изменений наименования решение 
документа) 

1 Щучинск қаласы  Щучинск   
 



Бурабай кенті әкімінің аппараты 
Орталығы – Бурабай кенті 

 
№ Елдімекен 

/станса, 
разъездер/ 

атауы   

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(наименование на 

русском языке) 

Атаулардың өзгертілгені туралы мәліметі /құжат 
шешімі/ 

(сведения об изменений наименования решение 
документа) 

1 Бурабай кенті Боровое 
поселкелік 
округі 

Аппарат акима 
п.Бурабай 

Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысының 
әкімдігінің 2005 жылғы 24 тамыздағы №3С-14-5 
шешімі және №А-8/127 қаулысы 

2 Оқжетпес     
3 Сарыбұлақ қайта құрылған 

елді мекен 
 Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысының 

әкімдігінің 2006 жылғы 8 желтоқсандағы  №3С-24-12 
шешімі және №А-11/447 қаулысы 

 
Абылайхан селолық округі 

Орталығы – Абылайхан селосы 
 
№ Елдімекен 

/станса, 
разъездер/ 

атауы   

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(наименование на 

русском языке) 

Атаулардың өзгертілгені туралы мәліметі /құжат 
шешімі/ 

(сведения об изменений наименования решение 
документа) 

1 Қызылағаш  Кызылагаш   
2  Мезгілсор  Мезгильсор  
3 Жаңа Қарабауыр  Новый Карабаур  
4 Ақылбай Дорофеевка Дорофеевка Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысының 

әкімдігінің 2005жылғы 24 тамыздағы №3С-14-5 
шешімі  және № а-8/271 қаулысы 

5 Озерное   Озерное  
 

Веденовка селолық округі 
Орталығы – Веденовка селосы 

 
№ Елдімекен Елді мекеннің Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы мәліметі /құжат 



/станса, 
разъездер/ 

атауы   

бұрынғы атауы (наименование на 
русском языке) 

шешімі 
(сведения об изменений наименования решение 

документа) 
1 Веденовка  Веденовка   
2  Федосеевка  Федосеевка  
3 Жаңатуған  Боевое   
4 Қарабұлақ        Карабулак   

 
Зеленобор селолық округі 

Орталығы – Зеленый бор селосы 
 
№ Елдімекен 

/станса, 
разъездер/ 

атауы   

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(наименование на 

русском языке) 

Атаулардың өзгертілгені туралы мәліметі /құжат 
шешімі/ 

(сведения об изменений наименования решение 
документа) 

1 Зеленый бор  Зелёный  бор  
2 Молбаза  Молбаза  
3 Қымызынай  Кумызнай  
4 Мәдениет  Мадениет  
5  Жаңаталап  Жанаталап  

 
Златополье селолық округі 

Орталығы – Златополье селосы 
 

№ Елдімекен 
/станса, 

разъездер/ 
атауы   

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(наименование на 

русском языке) 

Атаулардың өзгертілгені туралы мәліметі /құжат 
шешімі/ 

(сведения об изменений наименования решение 
документа) 

1 Златополье  Златополье  
2 Савинка  Савинка  
3 Сотниковка  Сотниковка  
4 Первомай  Первомайский   
5 Лесной хутор  Лесной хутор  
6 Новоандреевка  Новоандреевка  



7 Түлкілі  Тулькули  
 

Қатаркөл селолық округі 
Орталығы – Қатаркөл селосы 

 
№ Елдімекен 

/станса, 
разъездер/ 

атауы   

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(наименование на 

русском языке) 

Атаулардың өзгертілгені туралы мәліметі /құжат 
шешімі/ 

(сведения об изменений наименования решение 
документа) 

1 Қатаркөл  Катарколь   
2 Сосновка  Сосновка  
3  Ключевое  Ключевое  
4 Вишневое  Вишневое  
 

Кенесары селолық округі 
Орталығы – Кенесары аулы 

 
№ Елдімекен 

/станса, 
разъездер/ 

атауы   

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(наименование на 

русском языке) 

Атаулардың өзгертілгені туралы мәліметі /құжат 
шешімі/ 

(сведения об изменений наименования решение 
документа) 

 Кенесары селолық округі    Кенесаринский сельский 
округ 

 

1 Кенесары ауылы  Кенесары   
2 № 19 разъезд  № 19 разъезд  
3 Баянбай ауылы Вороновка Вороновка Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облыс 

әкімдігінің 2008 жылғы 20 маусымдағы № 4С-7-16 
бірлескен шешімі  және № а-5/245  

4 № 17 разъезд  № 17 разъезд  
5 Брусиловка  Брусиловка  
 
 
 
 



Атамекен аулдық округі 
Орталығы – Атамекен ауылы 

 
№ Елдімекен 

/станса, 
разъездер/ 

атауы   

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(наименование на 

русском языке) 

Атаулардың өзгертілгені туралы мәліметі /құжат 
шешімі/ 

(сведения об изменений наименования решение 
документа) 

1 Атамекен Климовка Атамекен  Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысының 
әкімдігінің 2005 жылғы 24 тамыздағы  №3С-14-5 
шешімі және№А-8/271 қаулысы 

2 Жасыл  Жасыл  
3 Қаражар Черноярка Каражар  Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысының 

әкімдігінің 2005 жылғы 24 тамыздағы  №3С-14-5 
шешімі және№А-8/271 қаулысы 

4 Жаңажол  Жанажол  
5 Жарқайың  Жаркайын  
6 Шиелі  Шиели  

 
Наурызбай селолық округі 

Орталық –Наурызбай батыра селосы 
 

№ Елдімекен 
/станса, 

разъездер/ 
атауы   

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(наименование на 

русском языке) 

Атаулардың өзгертілгені туралы мәліметі /құжат 
шешімі/ 

(сведения об изменений наименования решение 
документа) 

1 Наурызбай батыр ауылы  Наурызбай Батыра  
 

Ұрымқай селолық округі 
Орталығы – Ұрымқай селосы 

 
№ Елдімекен 

/станса, 
разъездер/ 

атауы   

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(наименование на 

русском языке) 

Атаулардың өзгертілгені туралы мәліметі /құжат 
шешімі/ 

(сведения об изменений наименования решение 
документа) 



1  Ұрымқай   Урумкай   
2  Дмитриевка   Дмитриевка   
3  Ынталы   Ынталы   
4  Кіндік қарағай    Киндиккарагай   
5  Кульстан   Кульстан   
6  Қарашілік   Карашилик   
7  Красный кардон   Красный кардон   
8  Көрнекті   Корнекти   
 

Успеноюрьевка селолық округі 
Орталығы – Успеноюрьевка селосы 

 
№ Елдімекен 

/станса, 
разъездер/ 

атауы   

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(наименование на 

русском языке) 

Атаулардың өзгертілгені туралы мәліметі /құжат 
шешімі/ 

(сведения об изменений наименования решение 
документа) 

1 Успеноюрьевка  Успеноюрьевка  
2 Клинцы  Клинцы  
3 Үлгіалған  Ульгиалган   
4 Қарағай  Карагай   
5 Николаевка  Николаевка  
6 Райгородок  Райгородок  

                                                                                                                                                                                    
Егіндікөл ауданы 

Егиндыкольский район 
 

Абай  ауылдық әкімшілік - аумақтық бірлігі 
Орталығы- Абай ауылы 

 
№ Елді мекен (станса, 

разьездер)атауы. 
Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1                   2                  3               4                                5 
1 Абай ауылы  село  Абай                           - 



                                                                                 
Спиридоновка ауылдық әкімшілік – аумақтық бірлігі 

Орталығы – Спиридоновка ауылы 
 
 № Елді мекен (станса, 

разьездер)атауы 
Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаудың өзгертілгендігі туралы  
(құжат шешімі)мәлімет 

1                   2                   3                 4                              5 
1 Спиридоновка ауылы  село Спиридоновка                      - 
                                                                                 

Алакөл ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Орталығы – Алакөл ауылы 

№ Елді мекен (станса, 
разьездер)атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаудың өзгертілгендігі туралы (құжат 
шешімі)мәлімет 

1                   2                   3                 4                               5 
1 Алакөл ауылы  село Алаколь                       - 
2 Көркем ауылы  село Коркем                       - 
                                                                                   

Бауман  ауылдық округінің әкімшілік - аумақтық бірлігі 
Орталығы- Бауман ауылы 

№ Елді мекен (станса, 
разьездер)атауы. 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1                   2                  3               4                                5 
1 Бауман ауылы  село Бауманский                            - 
 

Егіндікөл  ауылдық әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Орталығы – Егіндікөл ауылы 

 
 № Елді мекен (станса, 

разьездер)атауы 
Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаудың өзгертілгендігі туралы  
(құжат шешімі)мәлімет 

1                   2                   3                 4                              5 
1 Егіндікөл ауылы  село Егиндыколь                       - 
 
                                                                         
 



Жалманқұлақ  ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
Орталығы – Жалманқұлақ ауылы 

 
№ Елді мекен (станса, 

разьездер)атауы 
Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаудың өзгертілгендігі туралы (құжат 
шешімі)мәлімет 

1                   2                   3                 4                               5 
1 Жалманқұлақ  ауылы  село Жалманкулак                       - 
2 Жұлдыз ауылы   село Жулдыз                       - 
3 Қоңыртүбек ауылы    село Коныртубек                        - 
                                                                                     
                                                                  Ұзынкөл   ауылдық округінің әкімшілік - аумақтық бірлігі 
                                                                                  Орталығы- Ұзынкөл ауылы 
 
№ Елді мекен (станса, 

разьездер)атауы. 
Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

1                   2                  3               4                                5 
1 Ұзынкөл ауылы  село Узынколь                           - 
2 Тоғанас ауылы  село Тоганас Облыс әкімдігі мен облыстық мәслихаттың 2010 

жылғы 20 маусымдағы № а-5/245 қаулысы, № 4С-
7-16 шешімі 

                                                                                         
                                                               Қоржынкөл  ауылдық әкімшілік – аумақтық бірлігі 
                                                                              Орталығы – Қоржынкөл ауылы 
 
 № Елді мекен (станса, 

разьездер)атауы 
Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаудың өзгертілгендігі туралы  
(құжат шешімі)мәлімет 

1 Қоржынкөл ауылы  село Коржынколь                       - 
                                                                                
                                                  Буревестник  ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
                                                                              Орталығы – Буревестник ауылы 
 
№ Елді мекен (станса, 

разьездер)атауы 
Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаудың өзгертілгендігі туралы (құжат 
шешімі)мәлімет 

1 Буревестник  ауылы  село Буревестник                       - 



 
Еңбекшілдер ауданы 

Енбекшильдерский района 
 

Аңғалбатыр ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Ангалбатырского сельского округа 

Орталығы – Аңғалбатыр ауылы 
Центр – аул Ангалбатыр 

 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы  

наименование населенных 
пунктов(станции, разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

 

1   Аңғалбатыр а.      Ангалбатыр   
2   Жаналық а.    Жаналык   Жаналық   

 
Ақсу ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Аксуского сельского округа 
Орталығы – Ақсу ауылы 

Центр – село Аксу 
 

 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы  

наименование населенных 
пунктов(станции, разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

 

1 Ақсу а. Советское Аксу Облыс әкімдігі мен облыстық мәслихаттың 
2004 жылғы 10 желтоқсандағы №С-9-12 
шешімі және №А-11/298 

 

2   Сапақ а.    Сапак   
 
 
 
 



Бірсуат ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Бирсуатского сельского округа 

Орталығы – Бірсуат ауылы 
Центр – село Бирсуат 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы  

наименование населенных 
пунктов(станции, разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

 

1  Бірсуат а.   Бирсуат   
2  Сәуле а.   Сауле   

 
Баймырза ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Баймырзинского сельского округа 
Орталығы – Баймырза ауылы 

Центр – село Баймырза 
 

 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы  

наименование населенных 
пунктов(станции, разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

 

1  Баймырза   Баймырза   
2  Шошқалы  а.   Шошкалы   

 
Донской ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Донского  сельского округа 
Орталығы – Андықожабатыр ауылы 

Центр – село Андыкожабатыр 
 

 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы  

наименование населенных 
пунктов(станции, разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

 

1  Андықожабатыр а   Андыкожабатыр   



2  Невский а.   Невский   
 

Еңбекшілдер ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Енбекшильдерского  сельского округа 

Орталығы – Еңбекшілдер  ауылы 
Центр – село Енбекшильдерское 

 

 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы  

наименование населенных 
пунктов(станции, разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

 

1  Еңбекшілдер а.   Енбекшильдер   
2  Ақтас   Актас   Облыс әкімдігі мен облыстық мәслихаттың 

2004 жылғы 10 желтоқсандағы №С-9-12 шешімі 
және №А-11/298 

 

3  Ақбұлақ а.   Акбулак                ---///---     
4  Атансор а.   Атансор   

  
 

Заозерный ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Заозерновского  сельского округа 

Орталығы – Заозерный селосы 
Центр – село Заозерное 

 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы  

наименование населенных 
пунктов(станции, разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

 

1  Заозерный с.     Заозерное   
 
 
 
 



Заурал ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Заураловского  сельского округа 

Орталығы – Заурал ауылы 
Центр – село Заураловка 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы  

наименование населенных 
пунктов(станции, разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

 

1  Заурал а.   Заурал   
2  Құдұқағаш а.   Кудукагаш   
3  Яблоновка а.   Яблоновка   

  
                  Кеңащы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Кенащинского  сельского округа 
                                     Орталығы – Кеңащы ауылы 
                                            Центр – село Кенащи 

 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы 

наименование населенных 
пунктов(станции, 

разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

 
 
 
 

1 Кеңащы а.  Кенащи  
 

Краснофлот ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Заураловского  сельского округа 

Орталығы –  Краснофлот ауылы 
Центр – село Краснофлот 

 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы  

наименование населенных 
пунктов(станции, разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

 

1   Краснофлот    Краснофлот   
 



Макин ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Макинского  сельского округа 

Орталығы – Макин ауылы 
Центр – село Макинка 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы 

наименование населенных 
пунктов(станции, разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

 

1   Макинка а.    Макинка    
2   Мақпал а.    Макпал   
3   Коғам а.    Когам   
4   Қаратал а.    Каратал   
5   Қарағай а.    Карагай   
6   Бұланды а.    Буланды   

 
Уәлихан ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Валихановского сельского округа 
 

Орталығы – Уәлихан  ауылы 
Центр – село Валиханово 

 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы 

наименование населенных 
пунктов(станции, разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

 

1   Уәлихан а.    Уалихан   
2   Көдебас а.    Кодебас   
3   Алға а.    Алга   

 
 
 
 
 
 



Үлгі ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Ульгинского сельского округа 

 
Орталығы – Үлгі  ауылы 

Центр – село Ульги 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы 

наименование населенных 
пунктов(станции, разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

 

1   Үлгі а.   Казгородок   Ульги   Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола 
облыстық әкімдігінің 2007 жылғы 3 қазандағы 
№4С-2-9 шешімі және ?А-10/325 қаулысы 

 

2   Ұйымшыл а.      Уюмшил   
3   Трамбовка а.    Трамбовка   
4   Қызылұйым а.    Кызылуйым   
5   Карловка а.    Карловка   
6   Жөкей а.    Джукей   

 
Степняк қаласы  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы города Степняк 
Орталығы – Степняк қаласы 

Центр – город Степняк 
 

 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъезд) атауы 

наименование населенных 
пунктов(станции, разъездов)  

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

 

1   Степняк қ.    Степняк   
2   Пригорхоз а.    Пригорхоз   

 
 

 
 



Ерейментау ауданы 
Ерейментауский район 

 
Ерейментау қаласының   әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Орталығы –  Ерейментау қ. 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Ерейментау қ. 

  
      Ерейментау  - 

 
Ақмырза ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Акмырзинского аульного округа 
Орталығы – Ақмырза ауылы 

Центр –  аул Акмырза 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

 

Ақмырза 
 
 

Тимофеевка 
 

Акмырза 
 

Ақмола облысы әкімдігі мен облыстық мәслихаттың 
2007 жылғы 3 қазандағы № А-10/325 қаулысы және 

№ 4С-2-9 шешімі 
2 Жолбасшы  Жолбасшы - 

 
 



Бозтал ауылы әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы села Бозтал 

Орталығы – Бозтал ауылы 
Центр –  аул Бозтал 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Бозтал Бозтал Бозтал - 

 
Бестоғай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Бестогайского аульного округа 
Орталығы – Бестоғай ауылы 

Центр –  аул Бестоғай 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

 

Бестоғай 
 
 

Ильинка 
 

Бестогай 
 

Ақмола облысы әкімдігі мен облыстық мәслихаттың 
2007 жылғы 3 қазандағы № А-10/325 қаулысы және 

№ 4С-2-9 шешімі 
2 Байсары  Байсары - 
3 Қызылту  Кызылту - 

 
Изобильный ауылы әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы села Изобильное 
Орталығы – Изобильный ауылы 



Центр –  аул Изобильное 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Изобильный  Изобильное - 

 
Күншалған ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Куншалганского аульного округа 
Орталығы –  Күншалған ауылы 

Центр –  аул Куншалган 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

 

Күншалған 
 
 

Ленинское 
 

Куншалған 
 

Ақмола облысы әкімдігі мен облыстық мәслихаттың 
2007 жылғы 3 қазандағы № А-10/325 қаулысы және 

№ 4С-2-9 шешімі 
2 Шәкей  Шакей  
3 Қаратал  Каратал  

 
Қойтас ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Койтасского аульного округа 
Орталығы – Қойтас ауылы 

Центр –  аул Қойтас 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Қойтас  Койтас - 
2 Ажы  Ажы - 

 
Новомарковка ауылы  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы села Новомарковка 
Орталығы – Новомарковка ауылы 

Центр –  аул Новомарковка 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Новомарковка  Новомарковка - 

 
 

Ақсуат ауылдық  округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Аксуатского аульного округа 

Орталығы – Ақсуат  ауылы 
Центр –  аул Аксуат 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 



1. 
 

 

Ақсуат 
 
 

Новодолинка 
 

Аксуат 
 

Ақмола облысы әкімдігінің 2010 жылғы 27 
қазандағы №а-11/396 қаулысы мен Ақмола 

облыстық маслихаттың 2010 жылғы 27 қазандағы 
№4с-28-6 шешімі 

 
Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы  аульный округ имени Олжабай батыра 

Орталығы – Олжабай батыр ауылы 
Центр –  аул имени Олжабай батыра 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

 

Олжабай батыр 
 
 

Благодатное 
 

Имени Олжабай батыра 
 

Ақмола облысы әкімдігі мен облыстық маслихаттың 
2004 жылғы 10 желтоқсандағы №3С-9-12 шешімі 

және №А-11/298 
2 Алғабас  Алгабас  
3 Новокаменка  Новокаменка  

 
Өлеңті ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  Улентинский сельский округ 
Орталығы – Өлеңті ауылы 

Центр –  аул Уленты 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 



1. Өлеңті  Уленты - 
2 Өлеңті станциясы  Станция Уленты - 
3 Қоржынкөл станциясы  Станция Куржынкуль - 

 
Еркіншілік ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Еркиншиликского аульного округа 
Орталығы –  Еркіншілік ауылы 

Центр –  аул Еркиншилик 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Еркіншілік Павловка Еркиншилик 

 
Ақмола облысы әкімдігінің 2010 жылғы 27 
қазандағы №а-11/396 қаулысы мен Ақмола 

облыстық маслихаттың 2010 жылғы 27 қазандағы 
№4с-28-6 шешімі 

2 Еңбек  Енбек - 
3 Веренка  Веренка - 

 
 

Сілеті ауылы  әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы села Селеты 

Орталығы – Сілеті ауылы 
Центр –  аул Селеты 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 



1 2 3 4 5 
1. Сілеті  Селеты - 

 
Тайбай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Тайбайского аульного округа 
Орталығы –  Тайбай ауылы 

Центр –  аул Тайбай 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

 

Тайбай 
 
 

Звенигородка 
 

Тайбай Ақмола облыстық маслихаты мен облыс әкімдігінің 
2007 жылғы 3 қазандағы №4С-2-9 бірлескен шешімі 

2 Елтай  Ельтай  - 
3 Жарық  Жарик - 
4 Малтабар  Малтабар - 

 
 

Торғай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Тургайского аульного округа 

Орталығы –  Торғай ауылы 
Центр –  аул Тургай 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 



1. Торғай  Тургай - 
2 Төменгі Торғай  Нижний Тургай - 
3 Қарағайлы Стаханово Карагайлы Ақмола облысы әкімдігі мен облыстық мәслихаттың 

2007 жылғы 3 қазандағы № А-10/325 қаулысы және 
№ 4С-2-9 шешімі 

4 Жаңажол  Жанажол - 
5 Балықты Ржищево Балыхты Ақмола облысы әкімдігі мен облыстық мәслихаттың 

2008 жылғы 20 маусымдағы № А-5/245 қаулысы 
және № 4С-7-16 шешімі 

 
Есіл ауданы 

Есильский район   
Есіл қаласының әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Орталығы –  Есіл 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Есіл қаласы 

  
   .   Есиль  - 

 
Ақсай селосының әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Орталығы –  Ақсай 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 



1.  Ақсай с.     Аксай  - 
 

Біртал селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Орталығы – Ейское селосы 

  
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 2. 
3. 

 Ейский с. 
 Біртал с. 
Алматинский с. 

  
 

Ейское  
Биртал  
Алматинское 

 - 

 
Бұзылық селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Бұзылық селосы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 2. 

 Бұзылық с. 
 Сұрған селосы 
(стансасы) 

   
 

 Бузулук  
Сурган  

 - 

 
Двуречный селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Двуречный  селосы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 



населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

населенных пунктов (транскрипция) на 
русском языке 

документа) 
 

1 2 3 4 5 
1. 
 2. 

 Двуречный селосы 
 Приишимка селосы 
(стансасы) 

   Двуречное   
Приишимка  

 - 

 
Жаныспай селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Жаныспай селосы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 2. 

Жаныспай  селосы 
Ковыльное селосы 
(стансасы) 

 Жаныспай   
Ковыльное 

 - 

 
Заречный селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Заречный селосы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 2. 

 Заречный   селосы 
 Дальнее селосы 

  
 

 Заречное  
Дальнее  

 - 

 
Знаменка селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Знаменка селосы  



 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 2. 

 Знаменка   селосы 
 Елтай  селосы  

  
 

 Знаменка    
 Ельтай 

 - 

 
Қаракөл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Қаракөл селосы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 2. 

 Қаракөл селосы 
 Речной   селосы  

  
 

Караколь  
Речное 

 - 

 
Раздольный селосының  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Раздольный селосы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1.    Раздольный селосы       

 
 село Раздольное   - 

 



 
Московский селосының  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Московский  селосы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1.  Московский селосы    село  Московское   - 

 
 Орловка селосының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы –  Орловка  селосы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1.   Орловка селосы    

 
 село Орловка  - 

 
Курский селосының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы –  Курский  селосы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1.    Курский  селосы    село Курское   - 



 
 

Красивинский селолық округінің әкімшілік-аумақтықбірлігі 
Орталығы – Красивое селосы  

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 2. 
3. 

  4. 
  5. 

Красивое селосы 
Красивое стансасы     
Құмай селосы 
Ленинский селосы 
Тасоба селосы 

 село Красивое  
станция Красивое      
село Кумай  
село Ленинское 
село Тасоба   
 

                              - 

 
Красногорский кенттік округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы – Красногорский кенті 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1. 
 2. 
3. 

Красногорский кенті 
Калачи селосы 
Игілік селосы 

 п. Красногорский 
с. Калачи  
с. Игилик 

                              - 

 
Свободный селосының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы –   Свободный  селосы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1.  Свободный  селосы    

 
село Свободное  - 

 
Юбилейный селолық округінің әкімшілік-аумақтықбірлігі 

Орталығы – Юбилейный селосы 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 2. 
 

Юбилейный селосы 
Интернациональный 
селосы 

 с.Юбилейное 
с.Интернациональное 

                              - 

 
Ярославка селосының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Орталығы –   Ярославка  селосы  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1.  Ярославка  селосы   село  Ярославка  - 

 
 
 
 



Жақсы ауданы 
Жаксынский район 

 
Белағаш ауылы әкімі аппаратының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы аппарата акима села Белагаш 
 

Орталығы – Белағаш ауылы 
Центр – село Белагаш 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипцияс
ы) 

Наименование 
(транскрипция) 

на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

Сведение об изменении наименования (решение 
документа) 

1 2 3 4 5 
1 Белағаш а.  Белагаш   

 
Беловод ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Беловодского сельского округа 
Орталығы – Беловод ауылы 

Центр – село Беловодское 
 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Беловод а.  Беловодское  - 
2 Перекатное стансасы  станция Перекатное - 

 
 



Ешім ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Ишимского сельского округа 

Орталығы – Ешім ауылы 
Центр – село Ишимка 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Ешім а.  Ишимское  - 
2 Монастырка а.  Монастырка  - 
3 Қазақстан а.  Казахстан  - 

 
Жақсы ауылы әкімінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы аппарата акима села Жаксы 
Орталығы – Жақсы ауылы 

Центр – село Жаксы 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Жақсы а.  Жаксы - 

 
Жаңа Қийма ауылдық әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  Жанакийминского сельского округа 
Орталығы – Жаңа Қийма ауылы 

Центр – село Жана Кийма 
 

р/с Елді мекен (станса, Елді мекеннің бұрынғы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 



№ разъездер) атауы 
Наименование населенных 

пунктов (станции, разъезды) 

атауы 
Прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
Наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

(құжат шешімі) мәлімет 
Сведение об изменении наименования 

(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Жаңа Қийма а.  Жана Кийма - 
2 Қийма а.  Кийма - 
3 Алғабас а.  Алгабас - 
4 Тайпақ а.  Тайпак - 
5 Трудовое а.  Трудовое  - 

 
Запорожье ауылдық әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  Запорожского сельского округа 
 

Орталығы – Запорожье ауылы 
Центр – село Запорожье 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Запорожье  а.  Запорожье  - 
2 Новочудное а.  Новочудное  - 
3 Лозовое а.  Лозовое  - 

 
Калинин ауылдық әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  Калининского сельского округа 
Орталығы – Калининское  ауылы 

Центр – село Калининское 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 



Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

Наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Калининское  а.  Калининское - 
2 Моховое а.  Моховое а - 
3 Қалмақкөл а.  Калмаккольское  - 

 
Киев ауылы әкімі аппаратының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  аппарата акима села Киевское 
Орталығы – Киев  ауылы 

Центр – село Киевское 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Киевское  а.  Киевское - 

 
 

Қайрақты ауылдық әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы  Кайрактинского сельского округа 

Орталығы – Қайрақты  ауылы 
Центр – село Кайракты 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Қайрақты   а.  Кайракты - 



2 Старое Перекатное  Старое Перекатное - 
 
 

Қызылсай ауылдық әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы  Кызылсайский сельского округа 

Орталығы – Кировский  ауылы 
Центр – село Кировское 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Қызылсай а.  Кызылсай  - 
2 Кировский а.  Кировское  - 
3 Баяғыз а.  Баягиз  - 

 
 

Новокиенка ауылдық әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы  Новокиенского сельского округа 

Орталығы – Новокиенка  ауылы 
Центр – село Новокиенка 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Новокиенка а.  Новокиенка  - 
2 Парчевка а.  Парчевка  - 

 
 



Подгорное ауылы әкімі аппаратының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы  аппарата акима села Подгорное 

Орталығы – Подгорный  ауылы 
Центр – село Подгорное 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Подгорное а.  Подгорное  - 

 
 

Тарасов ауылдық әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы  Тарасовского сельского округа 

Орталығы – Тарасов  ауылы 
Центр – село Тарасовка 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Тарасов  а.  Тарасовка   - 
2 Казахское а.  Казахское  - 

 
Терісаққан ауылдық әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  Терсаканского сельского округа 
Орталығы – Терісаққан  ауылы 

Центр – село Терсакан 
 

р/с Елді мекен (станса, Елді мекеннің бұрынғы Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы 



№ разъездер) атауы 
Наименование населенных 

пунктов (станции, разъезды) 

атауы 
Прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
Наименование 

(транскрипция) на русском 
языке 

(құжат шешімі) мәлімет 
Сведение об изменении наименования 

(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Терісаққан  а.  Терсакан  - 
2 Көксай а.  Коксай - 

 
Чапаев ауылы әкімі аппаратының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  аппарата акима села Чапаевское 
Орталығы – Чапаев  ауылы 

Центр – село Чапаевское 
 

р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Чапаев  а.  Чапаевское  

 
Жарқайың ауданы 

Жаркайынский район 
 

Бірсуат  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Бирсуатского  сельского  округа 

 
Орталығы – Бірсуат селосы 

Центр –  с. Бирсуат  
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 



(станции, разъезды) русском языке  
1 2 3 4 5 
1. Бірсуат  селосы      Бирсуат   

 
                                                                              Уәлихан  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Валихановского  сельского  округа 
Орталығы –  Уәлихан селосы 

Центр –  с Валихан  
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2.  

 Уәлихан селосы 
.Достық ауылы 

  Валихан   

 
                                                                                Гастелло  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Гастелловского  сельского  округа 
 

Орталығы –   Гастелло  селосы 
Центр –   с. Гастелло 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1.   Гастелло селосы        Гастелло   

  
 



                                                                             Далабай  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Далабайского  сельского  округа 

Орталығы –   Далабай  селосы 
Центр –   с.Далабай 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

  Далабай  селосы 
Ақтөбе ауылы 

  Далабай 
Актюбе 

  

 
                                                                        Костычево  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  Костычевского  сельского  округа 
Орталығы –    Костычево  селосы 

Центр –   с Костычево 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1  
2 

   Костычево  селосы 
.   Донское ауылы 

       
 

 Костычево 
Донское 

 
 
  

 
                                                                    Құмсуат ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  Кумсуатского  сельского  округа 
 

Орталығы –    Құмсуат  селосы 
Центр –   с. Кумсуат 



 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1.  Құмсуат  селосы 

. 
  Құмсуат   

 
                                                                Львовское  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  Львовского  сельского  округа 
Орталығы –     Львовское  селосы 

Центр –   с  Львовское 
 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1    Львовское  селосы         Львовское   

 
                                                                                  Нахимов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  Нахимовского   сельского  округа 
Орталығы – Нахимов  селосы 

Центр – с Нахимовское 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1.   Нахимов  селосы   Нахимовское   



. 
 

                                                                 Отрадный ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы  Отрадненского сельского округа 

Орталығы  Отрадное селосы 
Центр –  с .  Отрадное 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1  
2  

 Отрадное  селосы 
. Кенское ауылы    

  Отрадное 
Кенское 

 
 
  

 
                                                                                  Пригородное ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы   Пригородненского   сельского  округа 
 

Орталығы – Пригород  селосы 
Центр –   с.  Пригород 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2.  

 

 Пригород  селосы 
.Западное ауылы 

      
 

 Пригородное 
Западное 

  

 
 



                                                                                  Пятигор ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы  Пятигорского  сельского  округа 

Орталығы – Пятигорское  селосы 
Центр –  с .   Пятигорское 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1  
   

  Пятигорское  селосы 
     

     
  

 Пятигорское  
  

 
                                                                             

Тасөткел ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы   Тасоткельского сельского округа 

Орталығы – Тасөткел селосы 
Центр –   с.   Тасоткель 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 

  Тасөткел  селосы 
 

  Тасоткельский   

                                                                                  Тассуат   ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы  Тассуатского сельского округа 

Орталығы Тассуат селосы 
Центр –   с.  Тассуатское 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 



населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

населенных пунктов (транскрипция) на 
русском языке 

документа) 
 

1 2 3 4 5 
1  

 
 Тассуат  селосы 
     

        Тассуатский   

 
                                                                                  Жаңадала ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы   Жанадалинского   сельского  округа 
Орталығы –  Тасты-талды селосы 

Центр –   с.Тасты-талдинское 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2.  

  Тасты-талды  селосы 
   Зерноград ауылы 

   
 

 Тасты -талдинский 
Зерноградский 

  

 
                                                                                  Үшқарасу   ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  Ушкарасуского  сельского  округа 
Орталығы  – Үшқарасу  селосы 

Центр – с.  Ушкарасуское 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1  
   

 Үшқарасу   селосы 
     

      
  

 Ушкарасуское  
  

 
 
 



                                                                  Шойындыкөл  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы   Шойындыкольского  сельского  округа 

 
Орталығы – Шойындыкөл  селосы 

Центр – с.   Шойындыкольское 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1  
   

   Шойындыкольское  
  

 
 
                                                                  Державин қалалық әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  г. Державинск     
 

Орталығы – Державин қаласы 
Центр – г. Державинск 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1  
   

 Державин қаласы 
     

    
  

  Державинск  
  

 
 
 
 



Зеренді ауданы 
Зерендинский район 

Айдабол ауылдық әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Айдаболского село 

 
Орталығы – Айдабол ауылы 

Центр –  аул Айдабол 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Айдабол                 Айдабул - 

 
 

Алексеевка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Алексеевского аульного округа 

Орталығы – Алексеевка ауылы 
Центр –  аул Алексеевка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Алексеевка 
Чаглинка станциясы 
Жаман ащы 

 Алексеевка 
станция Чаглинка 

Жаман ащы 

 

 
 
 



Ақкөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Аккольского аульного округа 

 
Орталығы – Ақкөл ауылы 

Центр –  аул Акколь 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Ақкөл 
Қазақстан 
Туполевка 
Молодежное 
Ивановка 

 Акколь 
Казахстан 
Туполевка 

Молодежное 
Ивановка 

 

 
Бәйтерек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Байтерекского аульного округа 
Орталығы – Бәйтерек ауылы 

Центр –  аул Байтерек 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 
 

2. 
3. 

Бәйтерек 
 
 
Үлгілі 
Өндіріс 

Подлесное 
 
 
 

Байтерек 
 
 
Улгули 
Ундурис 

Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысы 
әкімдігінің 2006 жылғы 29 қыркүйектегі № 3С-22-14 

шешімі және №А-8/313 қаулысы 



4. 
5. 

Красный Кордон 
Ермаковка 

Красный Кордон 
Ермаковка 

 
Бұлақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Булакского аульного округа 
 

Орталығы – Еленовка ауылы 
Центр –  аул Еленовка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 

5. 

Еленовка 
Жылымды 
Жаңа ауыл 
Қарлыкөл 
 
 
Қарағай 

Пахарь 
 
 
Қарағай 

Еленовка 
Жылымды 
Жана аул 

Карлыколь 
 
 

Карагай 

 
 
 

Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысы 
әкімдігінің 2007жылғы 5 желтоқсандағы № 4С-3-7 

шешімі және №А-13/399 қаулысы 

 
Викторовка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Викторовского аульного округа 
 

Орталығы – Викторовка ауылы 
Центр –  аул Викторовка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 



1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
 
 

4. 

Викторовка  
Красиловка 
Бөгенбай би 
 
 
Қызылқайнар 

Викторовка  
 Красиловка 
Лосевка 
 
 
 

Викторовка  
Красиловка 
Богенбай би 

 
 

Кызылкайнар 

- 
- 

Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысы 
әкімдігінің 2007жылғы 5 желтоқсандағы № 4С-3-7 

шешімі және №А-13/399 қаулысы 

 
Зеренді ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Зерендинского аульного округа 
 

Орталығы – Зеренді ауылы 
Центр –  аул Зеренда 

 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Зеренді  
Айдарлы 
Көктерек 

 
 

Зеренда 
Айдарлы 
Коктерек 

- 
- 

 
Исаковка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Исаковского аульного округа 
 

Орталығы – Исаковка ауылы 
Центр –  аул Исаковка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 



населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

населенных пунктов (транскрипция) на русском 
языке 

документа) 
 

1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Исаковка 
Қостомар 
Ұялы 

 Исаковка 
Костомар 

Уялы 

 

 
Күсеп ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кусепского аульного округа 
 

Орталығы – Куропаткина ауылы 
Центр –  аул Куропаткина 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
 
 

4. 
5. 
6 

Куропаткина 
Раздольный 
Теректі 
 
 
Азат станциясы 
Жамбыл 
Айғыржал 

 
 
Линеевка 
 
 
Азат станциясы 
Жамбыл 
Айғыржал 

Куропаткина 
Раздольный 
Теректи 
 
 
Станция Азат 
Жамбыл 
Айгыржал 

 
 

Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысы 
әкімдігінің 2007жылғы 5 желтоқсандағы № 4С-3-7 

шешімі және №А-13/399 қаулысы 
 
 

 
 

Қанай би атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы аульного округа им. Канай би 

 
Орталығы – Қанай би ауылы 

Центр –  аул Канай би 
 



Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 

Қанай би 
Игілік 
Жаман тұз 
Желтау 

 
 
 
Октябрь 

Канай би 
Иглик 
Жаман туз 
Желтау 

 
 
 

Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облыстық 
әкімдігінің 2010 жылғы 6 сәуірдегі №4С-23-6 

шешімі және №А4-4/106 
 

Қызыл егіс ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Кызыл егисского аульного округа 

 
Орталығы – Қызыл егіс ауылы 

Центр –  аул Кызыл егис 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Қызыл егіс 
Ортағаш 
Қарашілік 

 Кызыл егис 
Ортагаш 
Қарашилик 

 

 
Қонысбай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Коныбайского аульного округа 
 

Орталығы – Қонысбай ауылы 
Центр –  аул Конысбай 



 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
4. 

Қонысбай 
Васильковка 
Гранитный 
Дөңгілағаш 

 Конысбай 
Васильковка 
Гранитный 
Донгулагаш 

 

 
Қызылсая ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кызылсаянского аульного округа 
 

Орталығы – Қызылсая ауылы 
Центр –  аул Кызылсая 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Қызылсая 
Қызылағаш 
Биіктесін 

 Қызылсая 
Кызылагаш 
Биктесин 

 

 
 

Ортақ ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Ортакского аульного округа 

 
Орталығы – Ортақ ауылы 



Центр –  аул Ортак 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Ортақ 
Қызыл таң 
Трофимовка 

 Ортак 
Кызыл тан 

Трофимовка 

 

 
Приречный ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Приреченского аульного округа 
 

Орталығы – Приречный ауылы 
Центр –  аул Приречный 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на русском 

языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Приречный 
Павловка 

 Приречный 
Павловка 

 

 
Мәлік Ғабдуллин атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы аульного округа им. Малика Габдуллина 

 
Орталығы – Мәлік Ғабдуллин ауылы  

Центр –  аул Малик Габдуллин 
 
 



Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
 
 

2. 
3. 
4. 
5. 

Мәлік Ғабдуллин 
 
 
Серафимовка 
Қойсалған 
Малые тюкты 
Дороговка 

Пухальск 
 
 
 

Малик Габдуллин 
 
 

Серафимовка 
Койсалган 

Малые тюкты 
Дороговка 

Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облыстық 
әкімдігінің 2010 жылғы 6 сәуірдегі №4С-23-6 шешімі 

және №А4-4/106 
 

 
Садовый ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Садовского аульного округа 
 

Орталығы – Садовый ауылы 
Центр –  аул Садовый 

 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Садовый 
Березняковка 
Заречное 

             Садовый 
Березняковка 

Заречное 

 

 
Сарыөзек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Сарыозекского аульного округа 
 



Орталығы – Ақан ауылы 
Центр –  аул Акан 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Ақан 
Баратай 
Уголки 

 Акан 
Баратай 
Уголки 

 
 

 
Симферополь ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Симферопольского аульного округа 
 

Орталығы – Симферополь ауылы 
Центр –  аул Симферополь 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Симферополь 
Жолдыбай 
Бұлақ 

 Симферополь 
Жолдыбай 

Булак 

 
 

 
Сәкен Сейфуллин атындағы ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы аульного округа им. Сакена Сейфуллина 

 
Орталығы – Бірлестік ауылы 

Центр –  аул Бирлестик 



 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
4. 

Бірлестік 
Сәкен Сейфуллин 
Қара өзек 
Жаңа тілек 

 Бірлестік 
Жолдыбай 
Кара узек 

Жана тилек 

 

 
Тройцк ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Торйцского аульного округа 
 

Орталығы – Тройцк ауылы 
Центр –  аул Тройцк 

 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
4. 

Тройцк 
Кеңөткел 
Қошқарбай 
Қарсақ 

 Тройцк 
Кеноткел 

Кошкарбай 
Карсак 

- 
- 
- 
- 

 
Чаглинка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Чаглинского аульного округа 
 

Орталығы – Чаглинка ауылы 



Центр –  аул Чаглинка 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
 
 

3. 
4. 
 
 

5. 

Чаглинка 
Ақадыр 
 
 
Ұялы 
Ескенежал 
 
 
Еңбек-бірлік 

Чаглинка 
Водопьяновка 
 
 
 
Первомайское 
 
 

Чаглинка 
Акадыр 

 
 
 

Ескенежал 
 
 

Енбек-бирлик 

- 
Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысы 

әкімдігінің 2006 жылғы 29 қыркүйектегі № 3С-22-14 
шешімі және №А-8/313 қаулысы 

 
Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облыстық 
әкімдігінің 2010 жылғы 6 сәуірдегі №4С-23-6 шешімі 

және №А4-4/106 
 

 
Қорғалжын ауылы 

Коргалжынский район 
 

Қорғалжын ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Коргалжынского сельского округа 

Орталығы – Қорғалжын ауылы 
Центр –  село  Коргалжын 

 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 



1. 
2. 
3. 

Қорғалжын  
Абай  
 Біртабан   

                Коргалжын 
Абай 

Биртабан 

 

 
                                                                   

Амангелді ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Амангельдинского сельского округа 

Орталығы – Өркендеу ауылы 
Центр –  село Оркенеу 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Өркендеу  
Жұмай 

 Оркендеу 
Жумай 

 

 
Арықты ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Арыктынского сельского округа 
Орталығы – Арықты ауылы 

Центр –  село Арыкты 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
4. 

Арықты 
Сулыкөл 
Садырбай 
Құлтай 

 Арыкты 
Сулыколь 
Садырбай 

Култай 

 



                                                                            
Қызылсай ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кызылсайского сельского округа 
Орталығы – Шалқар ауылы 

Центр –  село Шалкар 
 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Шалқар 
Ұшсарт 
Алмас 

 Шалкар 
Ушсарт 
Алмас 

 

 
 

Қарашалғын ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Карашалгинского  сельского округа 

Орталығы – Жантеке ауылы 
Центр –  село Жантеке 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

Жантеке 
Ұялы 
Қарғалы 

 Жантеке 
Уялы 

Карғалы 

 

 
 



Коммунар ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Коммунарского  сельского округа 

Орталығы –Майшұқыр ауылы 
Центр –  село Майшукур 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Майшұқыр  
Құмкөл  

  Майшукур 
Кумколь   

 

 
Кеңбидайық ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Кенбидаикского сельского округа 
Орталығы – Кеңбидайық ауылы 

Центр –  село Кенбидаик 
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Кеңбидайық 
Екпінді 

 Кенбидаик 
Екпинды  

 

 
Сабынды ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Сабындинского  сельского округа 
Орталығы – Сабынды ауылы 

Центр –  село Сабынды 
 
Р/с Елді мекен (станса, Елді мекеннің Орыс тіліндегі атауы Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 



№ разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

бұрынғы атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция) на 
русском языке 

мәлімет  
сведение об измененеии наименования (решение 

документа) 
 

1. 
2. 
3. 

Сабынды 
Қараегін 
Алғабас 

 Сабынды 
Караегин 
Алгабас  

 

 
Сандықтау ауданы  

 Сандыктауский район 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 

Балкашин селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы Балкашинского сельского округа 

Орталығы – Балкашино селосы  
 Центр –  село Балкашино 

 
1 
2 
3 

Балкашино селосы 
Петровка селосы 
Лесхоз селосы 

 Балкашино селосы 
Петровка селосы 

Лесхоз селосы 

 

 
Барақпай селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Баракпайского сельского округа 
Орталығы – Барақпай селосы  

 Центр –  село Баракпай 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 



населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

населенных пунктов (транскрипция) на 
русском языке 

документа) 
 

1 
2 

Барақпай селосы 
Шәшке селосы 

 Баракпай селосы 
Чашке селосы 

 

 
Белгород селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Белгородского сельского округа 
Орталығы – Белгород селосы  

Центр –  село Белгородское 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 
2 
3 

Белгородское селосы 
Преображенка селосы 
Раздолье селосы 

 Белгородское селосы 
Преображенка селосы 

Раздолье селосы 

 

 
Бірлік селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Бирликского сельского округа 
Орталығы – Красная поляна селосы  

 Центр –  село Красная поляна 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 
2 
3 

Красная поляна селосы 
Арбузинка селосы 
Петриковка селосы 

 Красная поляна селосы 
Арбузинка селосы 
Петриковка селосы 

 

 
 



Васильев селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  
Административно-территориальные единицы Васильевского сельского округа 

Орталығы – Васильевка селосы  
 Центр –  село Васильевка 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 
2 
3 

Васильевка селосы 
Тучное селосы 
Ұлан ауылы 

Острогорка селосы Васильевка селосы 
Тучное селосы 
аул Улан 

 
 

Ақмола облысының мәслихаты мен Ақмола облысы 
әкімдігінің 2006 жылғы 16 наурыздағы № 3С-18-17 

шешімі және № а-3/96 қаулысы   
 

Веселое селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
 Административно-территориальные единицы Веселовского сельского округа 

Орталығы – Веселое селосы  
Центр –  село Веселое 

 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 
2 
3 

Веселое селосы 
Жыланды ауылы 
Новоселовка селосы 

 Веселое селосы 
аул Жыланды  

Новоселовка селосы 

 

 
Жамбыл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Жамбыльского сельского округа 
Орталығы – Приозерное селосы 

 Центр –  село Приозерное 



 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 
2 

Приозерное селосы 
Қызыл Қазақстан ауылы 

 Приозерное селосы 
аул Кызыл Казахстан 

 

 
Каменка селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

 Административно-территориальные единицы Каменского сельского округа 
Орталығы – Каменка селосы  

 Центр –  село Каменка 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 
2 

Каменка селосы 
Богословка селосы 

 Каменка селосы 
Богословка селосы 

- 
- 

 
Лесное селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Лесного сельского округа 
Орталығы – Лесное селосы  

Центр –  село Лесное 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 
2 
3 

Лесное селосы 
Бастымовка селосы 
Граниковка селосы 

  Лесное селосы 
Бастырымовка селосы 
Граниковка селосы 

 



4 
5 

Михайловка селосы 
Речное селосы 

Михайловка селосы 
Речное селосы  

 
Максимов селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

 Административно-территориальные единицы Максимовского сельского округа 
Орталығы – Максимовка селосы  

Центр –  село Максимовка 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 
2 
3 
4 

Максимовка селосы 
Владимировка селосы 
Новый городок селосы 
Спасское селосы 

 Максимовка селосы 
Владимировка селосы 
Новый городок селосы 
Спасское селосы 

 

 
Мәдениет ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы аула Мадениет  
Орталығы – Мәдениет ауылы  

Центр –  аул Мадениет 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 Мәдениет ауылы  аул Мадениет   

 
Новоникольск селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Новоникольского сельского округа 
Орталығы – Новоникольское селосы  

Центр –  село Новоникольское 



 
№ Елді мекен (станса, 

разъездер) атауы 
наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 
2 
3 
4 
5 

Новоникольское селосы 
Құмдыкөл селосы 
Меньшиковка селосы 
Мысок 
Смольное 

 Новоникольское селосы 
Кумдыкуль селосы 
Меньшиковка селосы 
Мысок селосы 
Смольное селосы 

 

 
Сандықтау селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Сандыктауского сельского округа 
Орталығы – Сандықтау селосы  

 Центр –  село Сандыктау 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 
2 

Сандықтау селосы 
Новоромановка селосы 

 Сандыктау селосы  
Новоромановка селосы 

 

 
Хлебное селолысының әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы села Хлебное 
Орталығы – Хлебное селосы  

 Центр –  село Хлебное 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 



(станции, разъезды) русском языке  
1 Хлебное селосы  Хлебное селосы  

 
Широкое селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі  

Административно-территориальные единицы Широковского сельского округа 
Орталығы – Богородка селосы  

 Центр – село Богородка 
 

№ Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 
2 

Богородка селосы 
Дорогинка селосы 

 Богородка селосы 
Дорогинка селосы 

 

                                                                                                                                                                           
 

                                                                                                      Целиноград ауданы                                                                     
      Целиноградский район 

Ақмол  ауылдық  округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы аульного округа Ақмол 

Орталығы – Ақмол ауылы 
Центр – аул Акмол 

 
р/с 
№ 
 

Елдін мекен( станса, 
разъездер ) атауы 

Наименование 
населенных пунктов 
(Станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
Бұрынғы атауы 

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов 

Орыс тіленггі атауы 
Транскрипциясы 
Наименование 

(транскрипция ) 
на  русском  языке 

Атаулардың өзгертілгені  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
Сведение об изменении 

наименования ( решение  документа) 

1 Аул Ақмол Малиновка Аул Акмол Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысы 
әкімдігінің 2007 жылғы 27 сәуірдегі № 3С-26-3 

шешімі және № а-5/144 қаулысы 
2 

 
Өтеміс ауылы  Отемис  



 
Тасты  ауылдық  округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно- территориальные  единицы  аульного округа Тасты 
Орталығы- Тасты ауылы 

Центр –аул Тасты 
 

р/с 
№ 
 

Елдін мекен( станса, 
разъездер ) атауы  
Наименование  
населенных пунктов 
(Станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
Бұрынғы атауы 

Прежнее 
наименование 

населенных пунктов 

Орыс тіленггі атауы 
Транскрипциясы 
Наименование 

(транскрипция ) 
на  русском  языке 

Атаулардың өзгертілгені  туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

Сведение об изменении наименования ( решение  
документа) 

1 Тасты  ауылдық округі 
 
 

Луговое Тасты Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысы 
әкімдігінің 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 4С-19-6 
шешімі және № а-13/533 қаулысы  

2 Ақмешіт ауылы  Акмечеть  

3 Тастақ ауылы  Тастак  
4 Разъезд № 93  Разъезд №93  
 

Қосшы ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные  единицы  Косшынского аульного  округа 

Орталығы – Қосшы 
Центр – аул Косшы 

 
Р/р Елді мекен( станса , 

разъездер) атауы  
Наименование  населенных 

пунктов 
(Станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Прежнее 
наименование  
населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі атауы  
Транскрипциясы 
На русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

Сведение об изменении наименования ( решение  
документа 

1 Косшы ауылы Косщи Косшы Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысы 
әкімдігінің 2010 жылғы сәуірдегі № 4С-23-6 шешімі 

және № а-4/106 қаулысы 
2 Тайтөбе ауылы  Тайтөбе  



 
Қоянды ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные  единицы  Кояндинского аульного  округа 
 

Орталығы – Қоянды ауылы 
Центр – аул Коянды 

 
Р/р Елді мекен( станса , 

разъездер) атауы  
Наименование  населенных 

пунктов 
(Станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы 

атауы 
Прежнее 

наименование  
населенных 

пунктов 

Орыс тіліндегі 
атауы  

Транскрипциясы 
наименование  

(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  туралы (құжат шешімі) мәлімет  
Сведение об изменении наименования ( решение  документа 

1 
2 
3 

Қоянды ауылы 
Шұбар ауылы 
Малотимофеевка ауылы 

 Коянды 
Шубар 
Малотимофеевка 

 

 
Максимовка ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные  единицы  Максимовского сельского  округа 
 

Орталығы – Максимовка ауылы 
Центр – село Максимовка 

 
Р/р Елді мекен( станса , разъездер) атауы  

Наименование  населенных пунктов 
(Станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
Прежнее наименование  

населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы  
Транскрипциясы 

наименование  
(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың 
өзгертілгені  туралы 

(құжат шешімі) 
мәлімет  

Сведение об изменении 
наименования ( 

решение  документа 
1 
2 
3 

Максимовка ауылы  
Төнкеріс ауылы 
Фарфоровый ауылы 

 
 

Максимовка 
Тонкерис 
Фарфоровый 

 



4 
5 

Қосщокы станциясы 
Жайнақ станциясы 

Косчеку 
Жайнак 

  
Мәншүк  ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные  единицы Маншукского сельского  округа 
 

Орталығы – Мәншүк ауылы 
Центр – аул Маншук 

 
Р/р Елді мекен( станса , 

разъездер) атауы  
Наименование  

населенных пунктов 
(Станции, разъезды 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование  
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы  
Транскрипциясы 

наименование  
(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  
Сведение об изменении наименования  
решение  документа 
 

 

       
  
       
 

 
 

1 Мәншүк  Маншук  
 

Софиевка  ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Софиевского сельского округа 

Орталығы – Софиевка ауылы 
Центр – аул Ссофиевка 

 
Р/р Елді мекен( станса , 

разъездер) атауы  
Наименование  населенных 

пунктов 
(Станции, разъезды 

 
 
 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование  
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы  
Транскрипциясы 

наименование  
(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
решение  документа 

 

1 
2 

Софиевка ауылы 
Миновка ауыл 

 Софиевка 
Миновка 
 

 

 



 
Приречное  ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные  единицы  Приречного сельского округа 
Орталығы – Приречноеа ауылы 

Центр – аул Приречное 
 
Р/р 

  
 

Елді мекен( станса , 
разъездер) атауы  

Наименование  населенных 
пунктов 

(Станции, разъезды 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование  
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы  
Транскрипциясы 

наименование  
(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
 (решение  документа) 

 
1 
2 

Приречное ауылы 
Антоновка ауылы 

 Приречное 
Антоновка 

 

 
Краснояр ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные  единицы Красноярского сельского округа 
Орталығы – Жалғызқұдық ауылы 

Центр – аул Жалғызқудык  
 

Р/р Елді мекен( станса , 
разъездер) атауы  

Наименование  
населенных пунктов 
(Станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование  
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы  
Транскрипциясы 

наименование  
(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  
Сведение об изменении наименования 
 ( решение  документа 

 
 

1 
2 

Жалғызқұдық ауылы 
Красноярка село 

 Жалгызкудук 
Красноярка 

 

 
Рахымжан Қошқарбаев  ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные  единицы аульного округа Рахымжана Кошкарбаева 
Орталығы – Рахымжан Қошқарбаев  ауылы 

Центр – Рахымжана Кошкарбаев 
 

Р/р Елді мекен( станса , Елді мекеннің бұрынғы Орыс тіліндегі атауы  Атаулардың өзгертілгені  туралы (құжат 



разъездер) атауы  
Наименование  

населенных пунктов 
(Станции, разъезды 

 
 
 

атауы 
Прежнее наименование  

населенных пунктов 

Транскрипциясы 
наименование  

(транскирипция) 
на русском языке 

шешімі) мәлімет 
Сведение об изменении наименования 

решение  документа 
 

1 
 

Рахымжан Қошкарбаев 
ауылы 

Романовка Рахымжан Қошқарбаев Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола 
облысы әкімдігінің 2006 жылғы 16 наурыздағы  

№ 3С-18-17 шешімі және № а-3/96 қаулысы  

2 Ағанас ауылы  Ағанас  
 

3 Сарыкөл ауылы Павлоградка Сарыкөл Ақмола  облыстық  маслихаты мен Ақмола  
облысы әкімдігінің  2006 жылғы 29 
қыркүйектегі  №3 С -22-114 шешімі  және № а-
8/313 қаулысы  

4 Преображенка ауылы  Преображенка  
 

5 Шнет ауылы  Шнет . 
 

 
Родина   ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные  единицы аульного округа Родина 
Орталығы – Родина  ауылы 

Центр –  Родина 
 

Р/р 
 
 

Елді мекен ( станса , 
разъездер) атауы  

Наименование  населенных 
пунктов 

(Станции, разъезды 
 
 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование  
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы  
Транскрипциясы 

наименование  
(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования 
( решение  документа 

 



 
1 
 
 

 
2 
3 

Родина ауылы 
 
 
 
Садовое ауылы 
Зеленый Гай  

Приозерное 
 
 
 
 

Родина 
 
 
 
Садовое 
Зеленый Гай 

Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола 
облысы әкімдігінің 2009 жылғы 10 
желтоқсандағы № 4С-19-6 шешімі және 
№ а-13/533 қаулысы 

 

 
Оразақ ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Оразакского сельского округа 
Орталығы – Оразак  ауылы 

Центр – аул Оразак 
 

 
Р/р 

 
 

Елді мекен ( станса , разъездер) 
атауы  

Наименование  населенных пунктов 
(Станции, разъезды 

 
 
 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование  
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы  
Транскрипциясы 

наименование  
(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет  
Сведение об изменении 
наименования 
 ( решение  документа 

1 
2 

Оразак ауылы 
Бірлік ауылы 

 Оразак 
Бирлик 

 

 
 

Новоишимка  ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные  единицы Новоишимского сельского округа 

Орталығы – Новоишимка  ауылы 
Центр – аул  Новоишимка 

 
Р/р 

 
 

Елді мекен ( станса , разъездер) атауы  
Наименование  населенных пунктов 

(Станции, разъезды 
 
 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование  
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы  
Транскрипциясы 

наименование  
(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  
туралы (құжат шешімі) 

мәлімет 
Сведение об изменении 

наименования 



 ( решение  документа) 
 

1 
2 
3 

Новоишимка ауылы 
Семеновка ауылы 
Мортық 

 Новоишимка 
Семеновка 
Мортык 

 

 
Талапкер    ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные  единицы  Талапкерский сельский  округ 
Орталығы – Талапкер  ауылы 

Центр –  аул  Талапкер 
 
Р/р 

 
 
 

Елді мекен ( станса , разъездер) 
атауы  

Наименование  населенных 
пунктов 

(Станции, разъезды 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование  
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы  
Транскрипциясы 

наименование  
(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  
туралы (құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении 
наименования 

( решение  документа) 
1 
2 
3 
4 

Талапкер ауылы 
Қажымұкан ауылы 
Қызыл суат ауылы 
Разъезд №96 

 Талапкер 
Кажымукан 
Кызыл суат 
Разъезд №96 

 

 
Шалқар  ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные  единицы  Шалкарского аульного  округа 
Орталығы – Шалкар ауылы 

Центр – Шалқар 
Р/р 

 
 

Елді мекен ( станса , разъездер) 
атауы  

Наименование  населенных 
пунктов 

(Станции, разъезды 
 

 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование  
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы  
Транскрипциясы 

наименование  
(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  
туралы (құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении 
наименования 

( решение  документа) 

1 Шалқар ауылы Челкар Шалкар Ақмола облыстық мәслихаты мен 



 
 
 
2 
3 

 
 
 
Қаратомар ауылы 
Отаутұскен  ауылы 

  
 
 
Каратомар 
Отаускен 

облыстық әкімдігінің 2010 жылғы 
6 сәуірдегі №4С-23-6 шешімі және 

№А-4/106 

 
Воздвиженка    ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные  единицы  Воздвиженского сельского  округа 
Орталығы-   Воздвиженка  ауылы 

Центр – Воздвиженка 
 

Р/р 
 
 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименование  населенных 
пунктов 

(Станции, разъезды 
 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 
Прежнее наименование  
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы  
Транскрипциясы 

наименование  
(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  
туралы (құжат шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении 
наименования 

( решение  документа) 

1 
2 
3 

Воздвиженка  ауылы 
Раздольное  ауылы 
Жаңа Жайнақ 

 
 
Новостройка 

Воздвиженка 
Раздольное 
Жана Жайнак 

 
 

Ақмола облыстық мәслихаты мен 
облыстық әкімдігінің 2007 жылғы 
3 қазандағы  №4С-2-9шешімі және 

№ А-10/325 
 

Қабанбай батыр  ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные  единицы Кабанбай батыр  сельского округа 

Орталығы – Қабанбай батыр  ауылы 
Центр – Кабанбай батыр 

 
Р/р 

 
 
 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы  

Наименование  населенных 
пунктов 

(Станции, разъезды) 
 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 
Прежнее наименование  
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы  
Транскрипциясы 

наименование  
(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
Сведение об изменении 

наименования 
(решение  документа) 



 
1 
2 
3 
4 

Қабанбай батыр  
Қызылжар 
Нұра 
Сарыадыр 

 
 
 
 

Қабанбай батыр 
Кызылжар 
Нура 
Сарыадыр 

 
 
 

 
 

Қараөткел ауылдық округінің әкімшіліқ-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Караоткельский сельский округ 

Орталығы – Қараөткел  ауылы 
Центр – аул Караоткель 

 
 

Р/р 
 

 
 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование  населенных 
пунктов 

(Станции, разъезды) 
 
 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

Прежнее наименование  
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
Транскрипциясы 

наименование 
(транскирипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені  туралы 
(құжат шешімі) мәлімет 
Сведение об изменении 

наименования 
( решение  документа) 

1 
 
 
 
 
2  
3 

Қараөткел ауылы  
 
 
 
 
Қаражар ауылы 
Жаңажол ауылы 

Ильинка 
 
 
 
 
 
 

Караоткель 
 
 
 
 
Каражар 
Жанажол 

Ақмола облыстық мәслихаты мен 
Ақмола облысы әкімдігінің 2006 
жылғы 29 қыркүйектегі № 3С-22-
144 шешімі және № а-8/313 
қаулысы 
 
 

 
 

Шортанды ауданы 
Шортандинский район 

Андреевка селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Андреевского сельского  округа 

 



Орталығы – Андреевка селосы 
Центр – село Андреевка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Андреевка селосы  Андреевка   
2. Октябрьское   Октябрьское   

 
Петровка селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Петровского сельского округа 
 

Орталығы – Петровкға селосы 
Центр –  село Петровка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Петровка с.  Петровка   
2. Белое озеро с  Белое озеро   
3. Қара-Адыр станцасы  Қара-Адыр   

 
 

Пригородное селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы Пригородного сельского  округа 

 
Орталығы – Пригородное селосы 

Центр –  село Пригородное 



 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Пригородное с.  Пригородное   
2. Камышенка с.  Камышенка   

 
Новокубанка селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Новокубанского сельского  округа 
 

Орталығы – Новокубанка селосы 
Центр –  село Новокубанка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Новокубанка с.  Новокубанка   
2. Алтай с.  Алтайское  

 
Раевка селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Раевского сельского округа 
 

Орталығы – Раевка  селосы 
Центр –  село Раевка 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 



населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

населенных пунктов (транскрипция) на 
русском языке 

документа) 
 

1 2 3 4 5 
1. Раевка с.  Раевка   
2. Егемен .с.  Егемен   
3. Гуляй-Поле с.  Гуляй-Поле  
4. Новографское с.  Новографское  

                                                                                                                             
Дамсинского сельского округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Дамсинского сельского округа 
 

Орталығы – Дамса селосы 
Центр –  село Дамса 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Дамса с.  Дамса   
2. Степное с.  Степное  

 
Бектау  ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  аульного округа Бектау 
 

Орталығы – Бектау  ауылы 
Центр –  аул  Бектау 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 



1 2 3 4 5 
1. Бектау а. Советское Бектау Ақмола облыстық мәслихатының мен Ақмола 

облыстық әкімдігінің 2008 жылғы 20 маусымдағы 
№4С-7-16 шешімі және  қаулысы № а-5/245  

2. Қаражар с.  Каражар  
3. Мықтыкөл а. Барышевка с. Мыктыколь   Ақмола облыстық мәслихаттың  мен Ақмола 

облысының әкімдігінің 2006 жылдың 8 желтоқсандағы 
№3С – 24 – 21 шешімі және № а – 11/447 қаулысы 

4. Конкрынка с.  Конкрынка   
 

Бозайғыр ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы о аульного округа Бозайгыр 

Орталығы – Бозайғыр ауылы 
Центр –  аул  Бозайгыр 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Бозайғыр а. Елизаветинка Бозайгыр Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысының 

әкімдігінің 2006 жылдың 8 желтоқсандағы №3С-24-21 
шешімі және № а – 11/447 қаулысы. 

2. Ключи с.  Ключи   
3. Төңкеріс стансасы  Тоңкерис   

 
Новоселовка селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы Новоселовского сельского округа 
Орталығы – Новоселовка селосы 

Центр – село Новоселовка  
 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  



наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1 2 3 4 5 
1. Новоселовка с№  Новоселовка   
2. Ошақ с.  Ошақ   
3. Новопервомайское с.  Новопервомайское   
4. Қаратөбе а.  Каратобинское  

 
Жолымбет кентінің  әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы   п. Жолымбет 
Орталығы – Жолымбет кенті 

Центр –  поселок Жолымбет 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1. Жолымбет  к.  Жолымбет  

 
Научный кентінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

Административно-территориальные единицы  поселка Научный 
Орталығы – Научный  кенті 

Центр –  поселок Научный 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1. Научный  к.  Научный  

 
 
 



Шортанды кентінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
Административно-территориальные единицы  поселка Шортанды 

Орталығы – Шортанды кенті 
Центр –  поселок Шортанды 

 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат шешімі) 
мәлімет  

сведение об измененеии наименования (решение 
документа) 

 
1. Шортанды к.  Шортанды  

 


	Ерейментау ауданы  Ақмола облысының құрылымдық бөлігі ретінде орталығы Стаханово ауылы болып, Еркеншиликский атауымен Ақмола округі құрамында 1928 жылдың қыркүйегінде құрылған. 1935 жылдың қаңтар айында аудан орталығы Благодатное ауылы, ал 1954 жылдың...

