
 
Павлодар облысы 

 
Орталығы –  Павлодар қаласы 

Центр – г. Павлодар 
 

 
Әкімшілік-аумақтық бірліктер: 

административно-территориальные единицы 
 

аудандар –  10 
облыстық бағыныстағы қалалар – 3 (Павлодар, Екібастұз, Ақсу) 

 
Облыстық бағыныстағы қалалар 

городов областного подчинения 
 

Р/с 
  № 

Қалалардың қазіргі 
атауы 

нынешнее наименования 
городов 

Қалалардың бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование  
городов 

Қалалардың орыс 
тіліндегі атауы 

(транскрипциясы) 
наименование 

(транскрипция)   городов) 
на русском языке 

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

1  2 3 4 5 
1. Павлодар Павлодар Павлодар - 
2.  Екібастұз Екібастұз Экибастуз - 
3. Ақсу Ермак Аксу ҚР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1993 

жылғы 4 мамырдағы  
№ 2189-ХІІ қаулысы 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

   Аудандар мен аудан орталықтары, аудандық бағыныстағы қалалар, кенттер  
районы и районные центры, города районного подчинения, поселок  

 
 

р/с 
№  

Ауданның (қаланың) 
қазіргі атауы 

нынешнее наименования 
района (города) 

Ауданның (қаланың) 
бұрынғы атауы 

прежнее 
наименование района 

(города) 

Аудан орталығының (қаланың, 
кенттің) атауының орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы)  

наименование (транскрипция) 
районного центра (города, 
поселка) на русском языке 

Аудан орталығының 
(қаланың, кенттің) 

қазіргі атауы    
нынешнее 

наименование   
районного центра 
(города, поселка)                                                                                                

Атаулардың өзгертілгені 
туралы (құжат шешімі) 
мәлімет 
сведение об 

изменении наименования 
(решение документа)    

1 2 3 4 5 6 
      

1. Ақтоғай  Краснокутский Актогай Ақтоғай Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Кеңесінің 1993 
жылғы 15 мамырдағы  № 56 
қаулысы 

2 Баянауыл  Баянауыл Баянауыл  
3 Ертіс  Ертіс қаласы  Иртышск  Ертіс   Қазақстан Республикасының 

Жоғары Кеңесінің 1993 
жылғы 18 маусымдағы 
«Павлодар облысының Ертіс 
аудандық бағыныстағы 
қаласын бір тектес Ертіс 
ауылына өзгерту туралы» 
Қаулысы негізінде 

4 Железин  Железинка Железинка   
5 Качиры - Теренколь Тереңкөл Павлодар облысы әкiмдiгiнің 

2008 жылғы 14 
желтоқсандағы№ 1 



қаулысымен және облыс 
мәслихатының №50/3 
бiрлескен шешiмi негiзiнде 
өзгертілді. Мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне 2008 
жылғы 24 қаңтарда  № 3102 
болып енгізілді 

6 Лебяжі - Акку Аққу Аудан орталығы Аққу 
селосының бұрынғы атауы – 
Лебяжье селосы 

7 Май - Коктобе Көктөбе Аудан орталығы – Көктөбе 
селосының бұрынғы атауы - 
Белогорье селосы.  
1992 жылғы 14 мамырдағы 
Халық депутаттары ауылдық 
кеңесінің 21 шақырылған  
10 сессиясының қаулысымен  
Белогорье селосы Көктөбе 
селосына өзгертілді 

8 Павлодар - Павлодар  Павлодар   - 
9 Успен  - Успенка Успен - 
10 Шарбақты Щербакты Шарбакты Шарбақты  Аудан орталығы Шарбақты 

селосының орыс тіліндегі 
транскрипциясы 
Мемономкомның 2001 
жылғы 11.04. № 4  
шешімімен Щербакты 
селосы - Шарбакты селосына 
өзгертілді  

 
 
 
 
 



 
 

Ақсу қаласы 
город Аксу 

Орталығы – Ақсу қаласы 
Центр – город Аксу 

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                                   
сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Алғабас ауылдық округі Алгабас село Алгабас Алғабас ауылы Ермак аудандық атқару 

комитеті  
1979 жылғы 15 шілдедегі 
 № 172/11 шешімі 

2 Достық селолық округі Достық  Достыкский сельский округ 
село Достык 

Достық ауылы Қазақ ССР Жоғарғы 
Кеңесінің 1964 жылғы № 
25/496 ведомосі 
Павлодар облыстық 
әкімшілігінің 1994 жылғы 14 
сәуірдегі № 64 шешімі 

3 Евгеньевка селолық округі Гагаринский совхоз  Евгеньевский сельский округ  
село Евгеньевка 

Евгеньевка ауылы Павлодар облыстық 
атқарушы комитетінің 1976 
жылғы 13 қаңтардағы № 28/1 
шешімі  



4 Мәмәиіт Омаров атындағы 
селолық округі 

Қазалы ауылы Сельский округ имени Мамаита 
Омарова  
село имени Мамаита Омарова 

Мәмәиіт Омаров 
атындағы ауылы 

Павлодар облыстық 
әкімдігінің және Павлодар 
облыстық маслихаттың 2007 
жылғы 14 желтоқсандағы 
№52/3 шешімі 

5 Қалқаман селолық округі Қалқаман кенті 
   

село Калкаман Қалқаман ауылы Павлодар облыстық атқару 
комитетінің 1964 жылғы  
13 сәуірдегі шешімі 
Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 2005 жылғы 7 
қазандағы № 68/14 шешімі 

6 Қызылжар селолық округі Кызылжарский   Кызылжарский сельский округ  
село Кызылжар 

Қызылжар ауылы Қазақ ССР Жоғарғы 
Кеңесінің 1964 жылғы № 
25/496 ведомосі   
Павлодар облыстық 
әкімшілігінің 1994 жылғы 14 
сәуірдегі № 64 шешімі   
 

7 Ақсу кенті рабочий поселок 
ГРЭС 

поселок Аксу Ақсу кенті Қазақ ССР Жоғарғы Кеңес 
Президиумның 1982 жылғы 
«17» тамыздағы Жарғысы 

 

  
Ақсу қаласы 
город Аксу 

Алғабас елолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
       административно-территориальные единицы Айнакольского сельского округа 

Орталығы – Айнакөл ауылы 
Центр – село Айнаколь 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Наименование 
населенных пунктов 

 Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Прежнее 
наименование 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование (транскрипция) 
на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

Сведение об изменении наименования (решение 
документа) 



(станции, разъезды) населенных 
пунктов 

1 2 3 4 5 
1.  Алғабас ауылы 

 
Алгабас 

 
село  Алгабас 

 
Ермак аудандық атқару комитетінің 1979 жылғы 15 
шілдедегі  № 172/11 шешімі 

 
2.  Айнакөл ауылы 

 
Потанино    
 

село Айнаколь 
 

Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 1964 жылғы 
№25/496 ведомосі 
 

3.  Сынтас  ауылы 
 

Сынтас  ауылы 
 

село Сынтас  
 

Павлодар облыстық әкімшілігінің 1994 жылғы 
«14» сәуірдегі № 64 шешімі 
 

4.  Көктас ауылы 
 

Көктас ауылы 
 

село Коктас 
 

Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 1964 жылғы 
№25/496 ведомосі 
 

5.  Қарабай ауылы 
 

Қарабай ауылы 
 

село Карабай 
 

Павлодар облыстық әкімшілігінің 1994 жылғы 
«14» сәуірдегі № 64 шешімі 

6.  Жолкұдық ауылы 
 

Камзина  
 

село Жолкудук 
 

 

7.  Ребровка ауылы 
 

Ребровка 
 

село Ребровка  
 

 

8.  Қаракөл ауылы Отд. №3 село Караколь   

 
 

  
Ақсу қаласы 
город Аксу 

Достық селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Достыкского сельского округа 

Орталығы – Достық ауылы 
Центр – село Достык 

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



/с 
№ 

разъездер) атауы 
Наименование 

населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

бұрынғы атауы 
Прежнее 

наименование 
населенных 

пунктов 

атауы(транскрипциясы) 
наименование (транскрипция) 

на русском языке 

 (құжат шешімі) мәлімет 
Сведение об изменении наименования (решение 

документа) 

1 2 3 4 5 
1 Парамоновка ауылы 

 
 село Парамоновка  

 
Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 1964 жылғы 
№25/496 ведомосі 

 
2 Төрт –Құдық ауылы  

 
 село Торт – Кудук  

 
Павлодар облыстық әкімшілігінің 1994 жылғы 
«14» сәуірдегі № 64 шешімі 

 
3 Достық ауылы  село Достык 

 
Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 1964 жылғы 
№25/496 ведомосі 

 
4 Пограничник ауылы 

 
 село Пограничник 

 
Павлодар облыстық әкімшілігінің 1994 жылғы 
«14» сәуірдегі № 64 шешімі 

 
5 Спутник станциясы  

 
 ст. Спутник  

 
 

6 Тасқұдық станциясы 
 

 ст.  Таскудук   
 

 

 
 

  
Ақсу қаласы 
город Аксу 

Евгеньевка селолық округінің әкімшілік - аумақтық бірлігі 
Административно - территориальные единицы Евгеньевского сельского округа 

Орталығы – Евгеньевка ауылы 
Центр – село Евгеньевка 

 
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 Евгеньевка ауылы 

 
Гагаринский  
совхоз 

 

село Евгеньевка Павлодар облыстық атқарушы комитетінің 1976 
жылғы «13» қаңтардағы № 28/1 шешімі  

 
2 Сольветка ауылы  

 
Сольветка  

 
село Сольветка Ақсу аудандық әкімшілігінің 1994 жылғы 17 

желтоқсандағы № 229 қаулысы 
 

3 Үштерек ауылы Пригородный 
совхозы 

село Уштерек  

 
 
 



Ақсу қаласы 
город Аксу 

Қалқаман селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірліктері 
административно-территориальные единицы Калкаманского сельского округа 

Орталығы – Қалқаман ауылы 
Центр – село Калкаман 

                                                
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 6 
1 
 
 
 
 
 
 

Қалқаман ауылы 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

село  Калкаман 
 
 
 
 
 

Павлодар облыстық атқару комитетінің 1964 
жылғы «13» сәуірдегі шешімі 
Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2005 жылғы 7 
қазандағы № 68/14 шешімі 

2 
 

Ақжол ауылы Куйбышево село Акжол Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2006 жылғы 21 
шілдедегі № 81/20 шешімі 

 
 
 
 

Ақсу қаласы 
город Аксу 

Қызылжар селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Кызылжарского сельского округа 

Орталығы – Қызылжар ауылы 
Центр – село Кызылжар 

 



 
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 Қызылжар ауылы 

 
село Кызылжар село  Кызылжар 

 
Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 1964 жылғы 
№25/496 ведомосі 

 
2 Барынтал ауылы 

 
 село Барынтал 

 
Павлодар облыстық әкімшілігінің 1994 жылғы 
«14» сәуірдегі № 64 шешімі 

 
3 Сарышығанақ ауылы 

 
 село Сарышыганак 

 
Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 1964 жылғы 
№25/496 ведомосі 

 
4 Жана-шаруа ауылы  

 
село Кызылжарский 

 
село Жана-шаруа 

 
Павлодар облыстық әкімшілігінің 1994 жылғы 

«14» сәуірдегі № 64 шешімі 
5 Суаткөл ауылы Калинин совхозы  

 
село Суатколь 
 

 

 
 

Ақсу қаласы 
город Аксу 

Мәмәйіт Омаров атындағы селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы сельского округа имени Мамаита Омарова 

Орталығы – Мәмәйіт Омаров атындағы ауылы 
Центр – село  имени Мамаита Омарова 

 
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 изменении наименования (решение 
документа) 



пунктов 
1 2 3 4 5 
1 Мәмәйіт Омаров 

атындағы ауылы 
Казалы 

 
село имени Мамаита Омарова 

 
Павлодар облыстық әкімдігінің және Павлодар 
облыстық маслихаттың 2007 жылғы 14 
желтоқсандағы №52/3 шешімі 

 
2 Көктерек ауылы 

 
Отделение №1  
 

село Коктерек  
 

Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 1964 жылғы 
№25/496 ведомості 
 

3 Сырлы-қала ауылы 
 

Отделение №2  
 

село Сырлы-кала 
 

Павлодар облыстық әкімшілігінің 1994 жылғы 
«14» сәуірдегі № 64 шешімі  
 

4 Дөнентаева ауылы 
 

Отделение №3  
 

село Донентаева 
 

Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 1964 жылғы 
№25/496 ведомосі 
 

5 Евден ауылы 
 

Отделение №4 
 

село Евден 
 

Павлодар облыстық әкімшілігінің 1994 жылғы 
«14» сәуірдегі № 64 шешімі 

6 Путь Ильича ауылы 
 

Путь Ильича 
ауылы 
 

село Путь Ильича  
 

 

7 Еңбек ауылы 
 

Еңбек ауылы 
 

село Енбек 
 

 

8   
Құрқөл ауылы 

 
 

село Курколь  

 
 
 
 

        
                                          кесте №2 

еАқсу қаласы 
город Аксу 

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 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 
 

Ақсу кенті  рабочий поселок 
ГРЭС 

поселок Аксу Қазақ ССР Жоғарғы Кеңес Президиумның 1982 
жылғы  
«17» тамыздағы жарғысы 

 
 

Ақтоғай ауданы 
Актогайский район 

Орталығы – Ақтоғай селосы 
Центр – село Актогай 

Әкімшілік – аумақтық бірліктер 
административно – территориальные единицы 

 
Р/с 
№ 

Ауылдық ( ауыл (село), 
кент) 

округтердің атауы  
наименования аульных 

округов 
(ауылов (село), 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. Ақтоғай ауылдық округі Краснокутский Актогайский сельский 

округ   
село Актогай 

Ақтоғай селосы Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Кеңесінің 1993 жылғы 15 мамырдағы  

№ 56 қаулысы 



2 Әуелбек ауылдық округі с/з им. 25 лет Октября Ауельбекский сельский 
округ  
село Ауельбек 

Әуелбек ауылы  

3 Жалаулы ауылдық округі с/з Новотройцкий Жалаулинский сельский 
округ   
село Ивановка 
 
 
 

Ивановка ауылы  

4 Жолболды ауылдық округі с/з Новоалексеевка Жолболдинский 
сельский округ   
село Жолболды 

Жолболды ауылы Краснокутск ауданы әкімшілігі 
басшысының  
1992 жылғы 

 3 желтоқсандағы  
№ 218 шешімі 

5 Қараоба ауылдық округі с/з Спартак Караобинский сельский 
округ  село Караоба 

Қараоба ауылы  

6 Басқамыс ауылдық округі с/з Шидертинский 
Қоғалы а/о 

Баскамыский сельский 
округ  
село Баскамыс 

Басқамыс ауылы Облыс әкімдігі мен мәслихатының 
2002 «13» тамыздағы  

№ 66/21 шешімі, Мемономкомның 
2002 жылғы 6 желтоқсандағы  

шешімі 
7 Қожамжар ауылдық округі с/з Рассвет Кожамжарский сельский 

округ село Кожамжар 
Қожамжар ауылы Ақтоғай ауданы әкімінің 1997 жылғы 7 

наурыздағы  
№ 29 шешімі 

8 Разумов ауылдық округі с/з Агрономия Разумовский сельский 
округ  
 село Андрияновка 
 

Андрияновка 
ауылы 

 

9 Мүткенов ауылдық округі с/з им. Чкалова Муткеновский сельский 
округ  село Муткенов 

Мүткенов ауылы Краснокутск ауданы әкімшілігі 
басшысының 1992 жылғы 23 

қазандағы № 192 шешімі 
10 Харьков ауылдық округі  Харьковский  сельский 

округ  село Харьковка 
Харьков ауылы Ақтоғай  ауданы әкімшілігі 

басшысының 1994 жылғы 31 
қаңтардағы № 520 шешімі 



11 Шолақсор ауылдық округі с/з Краснокутский Шолаксорский сельский 
округ  село Шолаксор 

Шолақсор ауылы Краснокутск ауданы әкімшілігі 
басшысының 1992 жылғы 29 

қазандағы № 198 шешімі 
 
 

Ақтоғай ауданы 
Актогайский район 

Ақтоғай ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Актогайского сельского округа 

Орталығы – Ақтоғай ауылы 
Центр – село Актогай 

 
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. Ақтоғай селосы Краснокутский село Актогай Қазақстан Республикасының Жоғарғы 

Кеңесінің 1993 жылғы 15 мамырдағы  
№ 56 қаулысы 

2 Приречен ауылы  село Приреченск  
3 Тортай ауылы Усачева село Тортай  
4 Жоламан ауылы Белешское село Жоламан   
5 Қамбар ауылы  село Кабар  

 
Ақтоғай ауданы  

Актогайский район 
Әуелбек ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Ауельбекского сельского округа 
Орталығы – Әуелбек ауылы 

Центр – село Ауельбек 
 

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



№ атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, разъезды) 

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 Әуелбек ауылы Әуелбек село Ауельбек  
2 Өтес ауылы Побединский село Отес  

 
Ақтоғай ауданы  

Актогайский район 
Жалаулы ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Жалаулинского сельского округа 
Орталығы – Ивановка ауылы 

Центр – село Ивановка 
 

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 Ивановка ауылы Ивановка  село Ивановка  
 2 Қарасу ауылы Қарасу  село Карасу  
 3 Балтасап ауылы Балтасап  село Балтасап  

Ақтоғай ауданы  
Актогайский район 

 Жолболды ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Жолболдинского сельского округа 

Орталығы – Жолболды ауылы 
Центр – село Жолболды 

 
Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) 
атауы 

наименование населенных 

Елді мекеннің бұрынғы атауы 
прежнее наименование 

населенных пунктов 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

наименование 

Атаулардың өзгертілгені туралы  
(құжат шешімі) 

мәлімет 



пунктов (станции, разъезды) (транскрипция) на русском 
языке 

сведение об изменении наименования  
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1. Жолболды ауылы Жолболды село Жолболды   
2. Шілікті ауылы Шілікті  село Шиликти  
3. Шұға ауылы Шұға  село Шуга  

  
 

Ақтоғай ауданы  
Актогайский район 

 Қараоба ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Караобинского сельского округа 

Орталығы – Қараоба ауылы 
Центр – село Караоба 

 
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 Қараоба ауылы Қараоба село Караоба  
2 Жаңа ауыл ауылы Жаңа ауыл  село Жана ауыл  
3 Исантерек ауылы Исантерек   село Исантерек  
4 Спартак ауылы  Спартак село Спартак  
5 Красная поляна ауылы Красная поляна  село Красная поляна  

 
 
 
 

 
 



Ақтоғай ауданы  
Актогайский район 

 Басқамыc ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Баскамыского сельского округа 

Орталығы – Басқамыс ауылы 
Центр – село Баскамыс 

 
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 Басқамыс ауылы Тула  село Баскамыс Мемономкомның 2002 жылғы 6 

желтоқсандағы  
шешімі   

2 Қарақоға ауылы Қарақоға  село Каракога   
Ақтоғай ауданы  

Актогайский район 
 Қожамжар ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Кожамжарского сельского округа 
Орталығы – Қожамжар ауылы 

Центр – село Кожамжар 
 

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 Қожамжар  ауылы Қожамжар село Кожамжар   
2 Қараой ауылы Кубань село Караой  
3 Жамбыл ауылы Джамбул село Жамбыл  
4 Қайран ауылы  Қайран село Кайран  



 
Ақтоғай ауданы  

Актогайский район 
 Разумов ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Разумовского сельского округа 
Орталығы – Андрияновка ауылы 

Центр – село Андрияновка  
 

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. Андрияновка ауылы  село Андрияновка   
2. Разумовка ауылы  село Разумовка  
3. Барлыбай ауылы  село Барлыбай  

 
 

Ақтоғай ауданы  
Актогайский район 

 Мүткенов ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Муткеновского сельского округа  

Орталығы – Мүткенов ауылы 
Центр – село Муткенова 

 
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 Мүткенов ауылы Мүткенов село Муткенова  
2 Әбжан ауылы Алға село Абжан  



3 Естай ауылы Ынтымақ село Естай Краснокутск ауданының халық депутаттар 
кеңесінің 1987 жылғы  

6 қаңтардағы № 1/1 шешімі 
4 Жаңабет ауылы Жаңабет  село Жанабет  
5 Жаңатап ауылы  Жаңатап село Жанатап  
6 Шоқпар ауылы Шоқпар  село Шокпар  

 
Ақтоғай ауданы  

Актогайский район 
  Харьков ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Харьковского сельского округа  
Орталығы – Харьков ауылы 

Центр – село Харьковка 
 

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 Харьков ауылы Харьков село Харьковка  
2 Қарабұзау ауылы  Қарабұзау село Карабузау  

 
Ақтоғай ауданы  

Актогайский район 
  Шолақсор ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Шолаксорского сельского округа 
Орталығы – Шолақсор ауылы 

Центр – село Шолаксор 
 

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 

Атаулардың өзгертілгені туралы  
(құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении наименования  



языке (решение документа) 
1 2 3 4 5 
1 Шолақсор ауылы Шолақсор село Шолаксор  
2 Қырқүй ауылы Қырқүй  село Кыркуй  

 
 
 

          Екібастұз қаласы 
Город Экибастуз 

Орталығы - Екібастұз қаласы, құрамына 13 ауылдық округтер кіреді 
Центр – город Экибастуз в состав которого входят 13 сельских округов 

        Әкімшілік – аумақтық бірліктер  
                                                                      административно- территориальные единицы                                         

 
Р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы 

наименования аульных 
округов (ауыл (село), кент) 

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  

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Ақкөл ауылдық округі    Аккольский сельский 

округ 
село Акколь 

Ақкөл ауылы   

2.  Байет ауылдық округі    Байетский сельский 
округ  
село Байет 

Байет ауылы   

3.  Қоянды ауылдық округі  Қояндинский сельский 
округ 
село Қоянды 

Қоянды ауылы Павлодар облысы әкiмдiгi мен облыс 
мәслихаттың (IV сайланған VI сессиясы) 

2008 жылғы 20 маусымдағы №108/6 
бiрлескен шешiмi негiзiнде құрылды. 
Мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2008 



жылғы 20 маусымдағы №3114 болып 
енгізілді. 

4.  Құдайкөл ауылдық округі    Кудайкольский сельский 
округ 
село Кудайколь 

Құдайкөл ауылы   

5.  Екібастұз ауылдық округі    Экибастузский сельский 
округ 
село Тортуй 

Төртүй ауылы   

6.  Теміржол ауылдық округі     Железнодорожный 
сельский округ 
село Кулаколь 

Құлакөл ауылы   

7.  Сарықамыс ауылдық округі    Сарыкамысский 
сельский округ 
село Сарыкамыс 

Сарықамыс ауылы   

8.  Төртқұдық ауылдық округі   село Торткудук Төртқұдық ауылы     
9. Шідерті кенті   Шидерты кенті Қазақстан  Республикасы 

Үкіметінің 2002  жылғы 17.06-дағы № 663 
қаулысы. 

10. Солнечный кенті  поселок Солнечный Солнечный кенті  
 

Екібастұз қаласы 
Город Экибастуз 

Ақкөл ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі  
административно –территориальные единицы Аккольского сельского округа 

Орталығы – Ақкөл ауылы  
Центр – село Акколь 

                                                                                                                                                                                           
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования населенных 
пунктов (станции, 

разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенного пункта 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) наименование 
(транскрипция)  на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 6 



1. Ақкөл ауылы  село Акколь  
2. Зеленая роща ауылы 

 
 село Зеленая роща  

3. Жақсат ауылы  село Жаксат  
                                                                                                                                                                                               

Екібастұз қаласы 
Город Экибастуз 

Байет ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі  
административно –территориальные единицы Байетского сельского округа 

Орталығы – Байет ауылы  
Центр – село Байет 

 
Р/с  
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования населенных 
пунктов (станции, 

разъезды) 

Елді  мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенного пункта 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) наименование 
(транскрипция)  на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Байет ауылы  село Байет  
 Атығай ауылы   село  Атыгай   

 
Екібастұз қаласы 
Город Экибастуз 

Теміржол ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі  
административно –территориальные единицы Железнодорожного сельского округа 

Орталығы – Құлакөл ауылы  
Центр – село Кулаколь 

Р/с  
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования населенных 
пунктов (станции, 

разъезды) 

Елді  мекеннің бұрынғы 
атауы прежнеенаименование 

населенного пункта 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) наименование 
(транскрипция)  на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы  
(құжат шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Құлакөл ауылы  село Кулаколь  



2 №3 бөлімше   Отделение №3   
 
 

Екібастұз қаласы 
Город Экибастуз 

Құдайкөл ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі  
административно –территориальные единицы Кудайкольского сельского округа 

Орталығы – Құдайкөл ауылы  
Центр – ауыл Кудайколь 

           
Р/с  
№ 

Елді  мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования населенных 
пунктов (станции, 

разъезды) 

Елді  мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее 
наименование населенного 

пункта 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) наименование 
(транскрипция)  на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 6 
1 Құдайкөл ауылы  село Кудайколь  
 2 Қарасор ауылы   село Карасор   

 
 

Екібастұз қаласы 
Город Экибастуз 

Сарыкамыс ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі  
административно –территориальные единицы Сарыкамысского сельского округа 

Орталығы – Сарықамыс ауылы  
Центр – село Сарыкамыс                                                                                                                                           

 
Р/с 
№ 

Елді  мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенного пункта 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) наименование 
(транскрипция)  на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Сарықамыс ауылы  село Сарыкамыс  
2 Қуандық ауылы   село Куандык   



 
Екібастұз қаласы 
Город Экибастуз 

Төртқұдық ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі  
административно –территориальные единицы  села Торткудук 

Орталығы – Төртқұдық ауылы 
центр – село Торткудук  

 
Р/с  
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования населенных 
пунктов (станции, 

разъезды) 

Елді  мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенного пункта 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) наименование 
(транскрипция)  на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 6 
1. Төртқұдық ауылы  село Торткудык  
2. Бозшакөл  стансасы  Станция Бозщаколь  
3. 112 разъезд  Разъезд - 112  

 
Екібастұз қаласы 
Город Экибастуз 

Екібастұз ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі  
административно –территориальные единицы Экибастузского сельского округа 

Орталығы – Төртүй ауылы  
Центр – село Тортуй 

 
Р/с 
№ 

Елді  мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
населенного пункта 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) наименование 
(транскрипция)  на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Төртүй ауылы  село Тортуй  
2 Мыңтомар ауылы   село Мынтомар   
3 Қаражар ауылы    село Каражар   
4 Ақши ауылы    село Акши  



5 Көксиыр  село Коксиыр  
6 Тай  село Тай  
7 Талдықамыс  село Талдықамыс  

 
Екібастұз қаласы 
Город Экибастуз 

Қоянды ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі  
административно –территориальные единицы Қояндинского сельского округа 

Орталығы – Қоянды ауылы  
Центр – село Қоянды                                                                                                                                           

 
Р/с 
№ 

Елді  мекен (станса, 
разъездер) атауы 

наименования населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

 прежнее наименование 
населенного пункта 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) наименование 
(транскрипция)  на русском языке 

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет  

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Қоянды ауылы  село Қоянды  Павлодар облысы әкiмдiгi мен облыс 

мәслихаттың (IV сайланған VI сессиясы) 
2008 жылғы 20 маусымдағы №108/6 
бiрлескен шешiмi негiзiнде құрылды. 
Мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2008 
жылғы 20 маусымдағы №3114 болып 

енгізілді.  

2 Теміртас ауылы   село Теміртас 
3 Құрылысшы ауылы   село Құрылысшы 

4 Бесқауға  село  Бескауга  
5 Шиқылдақ  село Шикылдак  
6 Ә. Марғұлан атындағы ауыл  село им. А. Маргулана  Павлодар облысы әкiмдiгi мен облыс 

мәслихатының (III сайланған XVII сессия)  
2006 жылғы 20 қаңтардағы № 9/17  

бiрлескен шешiмi  негiзiнде өзгертiлдi 
 

        Ертіс ауданы 
Иртышский район 

Орталығы – Ертіс cелосы 
Центр – село Иртышск 



Әкімшілік – аумақтық бірліктер 
Административно – территориальные единицы 

 
р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл, кент) 
округтердің атауы  

Округтің бұрынғы атауы Округ атауларының 
(орталығының) орыс тіліндегі 

атауы (транскрипциясы) 

Округ 
орталығының 

атауы 

Атаулардың 
өзгертілгені туралы  

(құжат шешімі) 
мәлімет 

1 2 3 4 5 6 
1 Ағашорын ауылдық округі Пушкина  Агашорынский сельский округ 

cело Агашорын 
Ағашорын ауылы   

2 Аманкелді ауылдық округі Амангельды Амангельдинский сельский округ 
село Аманкельды 

Аманкелді ауылы  

3 Байзақов ауылдық округі  Кайманачиха Байзаковский сельский округ 
село Исы Байзакова 

Иса Байзақов 
ауылы 

Павлодар облысы 
әкiмдiгi мен облыс 
мәслихатының (III 

сайланған XX 
сессиясы) №80/20  
бiрлескен шешiмi 

негiзiнде 2006 жылы 21 
шілдеде өзгертілді. 

Әділет департаментінде 
2006 жылы 7 тамызда  

№ 3070 тіркелген. 
4 Қосағаш ауылдық округі Новоивановка Косагашский сельский округ 

село Косагаш 
Қосағаш ауылы  

5 Қызылжар ауылдық округі Заречное Кызылжарский сельский округ 
село Кызылжар 

Қызылжар ауылы  

6 Қоскөл ауылы ауылдық 
округі 

   село Косколь Қоскөл ауылы  

7 Қарақұдық ауылдық округі 10 лет Каз ССР  Каракудукский сельский округ 
село Каракудук 

Қарақұдық ауылы  

8 Ленин ауылы ауылдық 
округі 

Ленино  село Ленино  Ленин ауылы  

9 Луговой ауылдық округі  Луговой сельский округ Луговой ауылы  



 село Луговое 
10 Майқоңыр ауылы ауылдық 

округі 
Кутузова село Майконыр Майқоңыр ауылы    

11 Панфилов ауылы ауылдық 
округі 

Панфилова село Панфилово Панфилов ауылы  

12 Северный ауылдық округі  Северный сельский округ 
село Северное 

Северное ауылы  

13 Сілеті ауылдық округі Сладководск  Селетинский сельский округ 
село Селета 

Сілеті ауылы  

14 Тоқта ауылы Тохты  село Тохта Тоқта ауылы  
 Ұзынсу ауылдық округі Суворово Узынсуский сельский округ 

село Узынсу 
Ұзынсу ауылы 2006 жылғы 21 шілдеде 

Павлодар облысы 
әкiмдiгi мен облыс 

мәслихатының  
(III сайланған XX 
сессиясы) №80/20  
бiрлескен шешiмi 

негiзiнде өзгертілді. 
Әділет департаментінде 

2006 жылы  
7 тамызда  № 3070 

тіркелген. 
15 Голубовка ауылдық округі   село Голубовка Голубовка ауылы  
16 Ертіс ауылдық округі Иртышск 

Ертіс қаласы  
село Иртышск Ертіс селосы Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің 1993 жылғы 
18 маусымдағы 
«Павлодар облысының 
Ертіс аудандық 
бағыныстағы қаласын 
бір тектес Ертіс 
ауылына өзгерту 
туралы» Қаулысы 
негізінде   



 
Ертіс ауданы 

Иртышский район 
 Ағашорын ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Агашорынского сельского округа 
Орталығы – Ағашорын ауылы 

Центр – село Агашорын 
 

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 Ағашорын ауылы Пушкина  село Агашорын  
2 Бескепе ауылы Артемовка село Бескепе Павлодар облысы әкiмдiгi мен облыс 

мәслихатының (III сайланған XX сессиясы) 
№80/20  бiрлескен шешiмi негiзiнде 2006 

жылы 21 шілдеде өзгертілді. Әділет 
департаментінде 2006 жылғы 7 тамызда  № 

3070 тіркелген. 
 

 
Ертіс ауданы 

Иртышский район 
 Аманкелді ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы села Амангельды 
Орталығы – Аманкелді ауылы 

Центр – село Амангельды 
 

Р/с 
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) атауы 
наименование населенных пунктов 

(станции, разъезды) 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы 

прежнее наименование 

Орыс тіліндегі 
атауы 

(транскрипциясы) 

Атаулардың өзгертілгені туралы  
(құжат шешімі) 

мәлімет 



населенных пунктов наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

сведение об изменении наименования  
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Аманкелді ауылы  Амангельды   село Аманкельды  

 
 

 Ертіс ауданы 
Иртышский район 

 Байзақов ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Байзаковского сельского округа 

Орталығы – Иса Байзақов ауылы 
Центр – село Исы Байзакова 

 
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 Иса Байзақов ауылы Кайманачиха село Исы Байзакова Павлодар облысы әкiмдiгi мен облыс 

мәслихатының (III сайланған XX сессиясы) 
№80/20  бiрлескен шешiмi негiзiнде 2006 

жылы 21 шілдеде өзгертілді. Әділет 
департаментінде 2006 жылы 7 тамызда  № 

3070 тіркелген. 
2 Шұбарат  ауылы Новая жизнь село Шубарат   
3 Қостомар ауылы 4 отделение совхоза 

Беловодск 
село Костомар  

4 Үлгілі ауылы  село Ульгули  
 



 Ертіс ауданы 
Иртышский район 

 Қарақұдық ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Каракудукского сельского округа 

Орталығы – Қарақұдық ауылы 
Центр – село Каракудук 

 
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 Қарақұдық  ауылы  10 лет Каз ССР село Каракудук  
2 Кеңес ауылы  село Кенес   
3 Ынтымақ ауылы Партсъезд село Ынтымак  
4 Қараөткел ауылы Октябрь село Караоткель   

 
Ертіс ауданы 

Иртышский район 
Қызылжар  ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Кызылжарского сельского округа 
Орталығы – Қызылжар ауылы 

Центр – село Кызылжар 
 

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 Қызылжар ауылы   Заречное село Кызылжар  



2 Тоғызақ ауылы                                                                                                                                                                                                                                                                                                       село Тогузак   
 



 
 Ертіс ауданы 

Иртышский район 
Сілеті  ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Селетинского сельского округа 
Орталығы – Сілеті ауылы 

Центр – село Селета 
 

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  Сілеті ауылы    Сладководск село Селета Павлодар облысы әкiмдiгi мен облыс 

мәслихатының (III сайланған XX 
сессиясы) № 29/24  бiрлескен шешiмi 

негiзiнде 2006 жылғы 13 сәуірде 
өзгертілді. Әділет департаментінде 2007 

жылғы 30 сәуірдегі   
№ 3086 тіркелген. 

 
2 Қызылағаш ауылы 3 отделение совхоза 

Селетинский 
село Кызылагаш   

3 Бұланбай ауылы 2 отделение совхоза 
Селетинский 

 село Буланбай  

 



 
 Ертіс ауданы 

Иртышский район 
Северный ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Северный сельского округа 
Орталығы – Северный ауылы 

Центр – село Северное 
 

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   Северный ауылы    село Северное  
2 Қараағаш ауылы   село Караагаш   
3 Степное ауылы Тереңөзек   село Степное  
4 Төбелес ауылы  село Тобелес  

 



 
 Ертіс ауданы 

Иртышский район 
Ұзынсу  ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Узынсуского сельского округа 
Орталығы – Ұзынсу ауылы 

Центр – село Узынсу  
 

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  Ұзынсу ауылы   Суворово село Узынсу 2006 жылғы 21 шілдеде Павлодар 

облысы әкiмдiгi мен облыс 
мәслихатының  

(III сайланған XX сессиясы) №80/20  
бiрлескен шешiмi негiзiнде өзгертілді. 

Әділет департаментінде 2006 жылы  
7 тамызда  № 3070 тіркелген. 

2 Ақтайлақ  ауылы Никаноровка  село Актайлак 2006 жылғы 21 шілдеде Павлодар 
облысы әкiмдiгi мен облыс 

мәслихатының  
(III сайланған XX сессиясы) №80/20  

бiрлескен шешiмi негiзiнде өзгертілді. 
Әділет департаментінде 2006 жылғы 

 7 тамызда № 3070 тіркелген.  
 
 
 
 
 

 



 
 

Ертіс ауданы 
Иртышский район 

Луговой ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Луговое сельского округа 

Орталығы – Луговой ауылы 
Центр – село Луговое  

 
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 Луговой ауылы    село Луговое   
2 Ақбетей ауылы   Ферма № 2 село Акбетей 2006 жылғы 21 шілдеде Павлодар 

облысы әкiмдiгi мен облыс 
мәслихатының  

(III сайланған XX сессиясы) №80/20  
бiрлескен шешiмi негiзiнде өзгертілді. 
Әділет департаментінде 2006 жылғы 

 7 тамызда № 3070 тіркелген.  
 

Ертіс ауданы 
Иртышский район 

Голубовка ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы села Голубовка 

Орталығы – Голубовка ауылы 
Центр – село Голубовка  

 
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 

Атаулардың өзгертілгені туралы  
(құжат шешімі) 

мәлімет 



(транскрипция) на 
русском языке 

сведение об изменении наименования  
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Голубовка ауылы   Голубовка село Голубовка    

Ертіс ауданы 
Иртышский район 

 Тоқта ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы села  Тохта 

Орталығы –  Тоқта ауылы 
Центр – село Тохта  

 
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  Тоқта ауылы   Тохты село  Тохта    

 
 

Ертіс ауданы 
Иртышский район 

 Майқоңыр ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Майконырского сельского округа 

Орталығы – Майқоңыр ауылы 
Центр – село Майконыр  

 
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   Майқоңыр ауылы    Кутузова село Майконыр Павлодар облысы әкiмдiгi мен облыс 



мәслихатының (III сайланған XX 
сессиясы) №80/20  бiрлескен шешiмi 

негiзiнде 2006 жылы 21 шілдеде 
өзгертілді. Әділет департаментінде 2006 

жылы 7 тамызда  № 3070 тіркелген.  
 

Ертіс ауданы 
Иртышский район 

 Қосағаш ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Косагашского сельского округа 

Орталығы – Қосағаш ауылы 
Центр – село Косагаш  

 
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    Қосағаш ауылы     Новоивановка село  Косагаш    
2 Тасқұдық ауылы  село Таскудук  

 
 

Ертіс ауданы 
Иртышский район 

 Панфилов ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы села Панфилова 

Орталығы – Панфилов ауылы 
Центр – село Панфилово  

 
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 

Атаулардың өзгертілгені туралы  
(құжат шешімі) 

мәлімет 
сведение об изменении наименования  



русском языке (решение документа) 
1 2 3 4 5 
1     Панфилов ауылы  Панфилово     село  Панфилово    

 
 
 
 
 

 Ертіс ауданы 
Иртышский район 

 Ленин ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы села Ленино 

Орталығы – Ленин ауылы 
Центр – село Ленино  

 
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  Ленин ауылы  Ленино     село  Ленино    

 
 

Ертіс ауданы 
Иртышский район 

 Қоскөл ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы села Косколь 

Орталығы – Қоскөл ауылы 
Центр – село Косколь  

 
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 

Атаулардың өзгертілгені туралы  
(құжат шешімі) 

мәлімет 



(транскрипция) на 
русском языке 

сведение об изменении наименования  
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1  Қоскөл ауылы  Косколь     село  Косколь    
2   Қызылқақ ауылы   Западное село Кызылкак   

 
 

 
 
 
 

Ертіс ауданы 
Иртышский район 

 Ертіс ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы села Иртышск 

Орталығы – Ертіс ауылы 
Центр – село Иртышск  

 
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   Ертіс ауылы  Иртышск     село  Иртышск Қазақстан Республикасының Жоғарғы 

Кеңесінің 1993 жылғы 18 маусымдағы 
«Павлодар облысының Ертіс аудандық 
бағыныстағы қаласын бір тектес Ертіс 

ауылына өзгерту туралы» Қаулысы 
негізінде   

 
Железин ауданы 

Железинский район 
Орталығы – Железинка ауылы 



Центр – село Железинка 
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                                   
сведения об изменении 

наименования (решение 
документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Железин ауылдық округі  Железинский сельский округ 

село Железинка 
Железинка ауылы  

2 Ақтау ауылдық округі   Актауский сельский округ 
село Актау 

Ақтау ауылы   

3 Алакөл ауылдық округі   Алакольский сельский округ 
село Алаколь 

Алакөл ауылы   

4 Башмачин ауылдық округі   Башмачинский сельский 
округ 
село Башмачное 

Башмачин ауылы   

5 Веселорощин ауылдық округі  Веселорощинский сельский 
округ 
село Веселая Роща 

Веселая Роща ауылы  

6 Еңбекші ауылдық округі   
 

Енбекшинский сельский 
округ 
село Енбекши 

Еңбекші ауылы   

7 Қазақстан ауылдық округі   Казахстанский сельский 
округ 
село Жана жулдыз 

Жаңа жұлдыз ауылы 
(бұрынғы атауы 
Новокузьминка) 

  

8 Лесной ауылдық округі   Лесной сельский округ 
село Лесное 

Лесное ауылы   

9 Михайлов ауылдық округі   Михайловский сельский Михайловка ауылы   



округ 
село Михайловка 

10 Новомир ауылдық округі   Новомирский сельский округ 
село Церковное 

 Церковное ауылы   

11 Озерный ауылдық округі   Озерновский сельский округ 
село Озерное 

Озерное ауылы   

12 Прииртышск ауылдық округі  Прииртышский сельский 
округ 
село Прииртышск 

Прииртышск ауылы  

 
 
 
 

Железинский район 
Железин ауданы 

Железин ауылдық округі әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Железинского cельского округа 

Орталығы – Железинка селосы 
Центр – cело Железинка 

 
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        

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Железинка ауылы  Железинка село Железинка   
2 Захаровка ауылы Захаровка село Захаровка   
3 Аққайың ауылы Комаровка село Аққайың  Павлодар облысы әкiмдiгiнің № 1 

қаулысымен және облыс мәслихатының 
(IV сайланған IV сессиясы) №68/4 
бiрлескен шешiмi негiзiнде 2008 жылғы 
29  ақпанда өзгертілді. Мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне 2008 жылғы 27 
наурызда  № 3106 болып енгізілді. 



4 Моисеевка ауылы Моисеевка село Моисеевка  
5 Пятирыжск ауылы Пятирыжск село Пятирыжск  

 
Железин ауданы 

Железинский район 
Ақтау ауылдық аймағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Актауского сельского округа 
Орталығы – Ақтау ауылы 

Центр – село Актау 
 

 
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                       

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Березовка ауылы Березовка  село Березовка  
2 Жолтаптық ауылы Жолтаптық  село Жолтаптык   

 
Железинский район 

Железин ауданы 
Алакөл ауылдық аймағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Алакольского сельского округа 
Орталығы – Алакөл ауылы 

Центр – село Алаколь 
 

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                       

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Алакөл ауылы Алакөл  село Алаколь   
Железин ауданы 

Железинский район 



Башмачин ауылдық аймағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Башмачинского сельского округа 

Орталығы – Башмачин ауылы 
Центр – село Башмачное 

 
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      

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Башмачин ауылы Башмачное  село Башмачное   
2 Абай ауылы Абай  село Абай   
3 Береговое ауылы Береговое  село Береговое  
4 Кузьмино ауылы Кузьмино  село Кузьмино  

 
Железин ауданы 

Железинский район 
Веселорощин ауылдық аймағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Веселорощинского сельского округа 
Орталығы – Веселая Роща ауылы 

Центр – село Веселая Роща 
 

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                       
сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 Веселая роща ауылы Веселая Роща  село Веселая роща   
2 Дүйсеке ауылы Дүйсеке  село Дуйсеке  
3 Жаңабірлік ауылы Жаңабірлік  село Жанабирлик  
4 Славяновка ауылы Славяновка  село Славяновка  

 
 



Железин ауданы 
Железинский район 

Еңбекші ауылдық аймағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Енбекшинского сельского округа 

Орталығы – Еңбекші ауылы 
Центр – село Енбекши 

 

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                       
сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 Еңбекші ауылы Еңбекші  село Енбекши  
2 Обозное ауылы Обозное  село Обозное   
3 Уәлиханов ауылы Уәлиханов село Уәлиханов  

 
 
 
 
 
 

Железин ауданы 
Железинский район 

Қазақстан ауылдық аймағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Казахстанского сельского округа 

Орталығы – Жаңа жұлдыз ауыл 
Центр – село Жана жулдыз 

 
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         
сведения об изменении 

наименования (решение документа) 
1 Жаңа жұлдыз ауылы Новокузьминка село Жаңа жұлдыз Павлодар облысы әкiмдiгiнің № 1 

қаулысымен және облыс 



мәслихатының (IV сайланған IV 
сессиясы) №68/4 бiрлескен шешiмi 
негiзiнде 2008 жылғы 29  ақпанда 
өзгертілді. Мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне 2008 жылғы 27 наурызда  
№ 3106 болып енгізілді.   

2 Есқара ауылы Есқара  село Ескара   
3 Екішоқ ауылы Екішоқ  село Екишок  

 
Железин ауданы 

Железинский район 
Лесной ауылдық аймағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Лесного сельского округа 
Орталығы – Лесное ауылы 

Центр – село Лесное 
 

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                       
сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 Лесное ауылы Лесное село Лесное   
2 Крупское ауылы Крупское  село Крупское  
3 Октябрьское ауылы Октябрьское  село Октябрьское  
4 Раздельное ауылы Раздельное  село Раздельное  

 
Железин ауданы 

Железинский район 
Михайлов ауылдық аймағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Михайловского сельского округа 
Орталығы – Михайловка ауылы 

Центр – село Михайловка 
 

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



№ разъездер) атауы 
наименование населенных 

пунктов (станции, разъезды) 

наименование населенных пунктов (транскрипциясы)                          
наименование (транскрипция) 

на русском языке 

(құжат шешімі) мәлімет                    
    сведения об изменении 

наименования (решение документа) 
1 Михайловка ауылы Михайловка  село Михайловка   
2 Благодатное ауылы Благодатное  село Благодатное   
3 Красновка ауылы Красновка ы село Красновка  
4 Мыңкөл ауылы Мыңкөл  село Мынколь  
5 Петропавловка ауылы Петропавловка  село Петропавловка  

 
Железин ауданы 

Железинский район 
Новомир ауылдық аймағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Новомирского сельского округа 
Орталығы – Церковное ауылы 

Центр – село Церковное 
 

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                       
сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 Церковное ауылы Церковное  село Церковное   

Железин ауданы 
Железинский район 

Озерный ауылдық аймағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Озерный сельского округа 

Орталығы – Озерный ауылы 
Центр – село Озерное 

 
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                 

       сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 



1 Озерный ауылы Озерное  село Озерное   
2 Жамбыл ауылы Жамбыл  село Жамбыл   
3 Жаңабет ауылы Жаңабет  село Жанабет  

Железин ауданы 
Железинский район 

Прииртышск ауылдық аймағының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Прииртышского сельского округа 

Орталығы – Прииртышск ауылы 
Центр – село Прииртышск 

 

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                        
сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 Прииртышск ауылы Прииртышск  село Прииртышск   
2 Безводное ауылы Безводное  село Безводное   
3 Груздевка ауылы Груздевка  село Груздевка  
4 Степное ауылы Степное  село Степное  
5 Үрілітүп ауылы Үрілітүп  село Урилитуп  

 
 

Качир ауданы 
Качирский район 

Орталығы – Қашыр селосы 
Центр –  село Качиры 

Әкімшілік - аумақтық бірліктер 
административно - территориальные единицы 

 
Р/с 
№ 

Ауылдық  (ауыл (село), 
кент) округтердің атауы  

наименования аульных 
округов (аулов (сел), 

Округтің  бұрынғы 
атауы  

прежнее наименование 
округа 

Округ атауларының 
(орталығының) орыс 

тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Округ 
орталығының 

атауы  
наименование центра 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет                                   
сведения об изменении 

наименования (решение документа) 



поселков) наименование округов 
(центров) 

(транскрипция) на 
русском языке 

округа 

1 2 3 4 5 6 
1 Тереңкөл селолық округі Качиры селолық округі Теренкольский 

сельский округ 
село Теренколь  

Тереңкөл ауылы Павлодар облысы әкiмдiгiнің 2008 
жылғы 14 желтоқсандағы№ 1 

қаулысымен және облыс 
мәслихатының №50/3 бiрлескен 

шешiмi негiзiнде өзгертілді. 
Мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 

2008 жылғы 24 қаңтарда   
№ 3102 болып енгізілді. 

2 Байқоныс ауылдық округі  Байгунуский сельский 
округ 
село Байгунус 

Байқоныс ауылы  

3 Песчан ауылдық округі   Песчаное сельский 
округ 
село Песчаное  

Песчаное ауылы 1932 ж. 

4 Береговой ауылдық округі   Береговое сельский 
округ 
cело Береговое 

Береговой ауылы   

5 Бобровка ауылдық округі   Бобровский сельский 
округ 
село Жанабет 

Жаңабет ауылы   

6 Верненка ауылдық округі    Верненский сельский 
округ 
село Львовка  

Львовка ауылы   

7 Воскресенка ауылдық округі   Воскресенский 
сельский округ 
село Воскресенка 

ауылы Воскресен   

8 Жаңа-Құрылыс ауылдық 
округі 

  Жана-Курлусский 
сельский округ 
село Трофимовка  

Трофимовка ауылы   



9 Ивановка ауылдық округі   Ивановский сельский 
округ 
село Ивановка 

Ивановка ауылы   

10 Калиновка ауылдық округі   Калиновский сельский 
округ 
село Калиновка 

Калиновка ауылы   

11 Октябрьск ауылдық округі   Октябрьский сельский 
округ 
село Октябрьск  

Октябрьск ауылы   

12 Федоровка ауылдық округі  Федоровский сельский 
округ 
село Федоровка 

Федоровка ауылы  

 
 

 
Качир ауданы 

Качирский район 
Тереңкөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Теренкольского сельского округа 
Орталығы – Тереңкөл ауылы 

Центр –  село Теренколь 
 

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             

           сведения об изменении 
наименования (решение документа) 

1 Тереңкөл ауылы Қашыр  село Теренколь Павлодар облысы әкiмдiгiнің 2008 жылғы 
14 желтоқсандағы№ 1 қаулысымен және 
облыс мәслихатының №50/3 бiрлескен 
шешiмi негiзiнде өзгертілді. Мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне 2008 жылғы 24 
қаңтарда  № 3102 болып енгізілді. 

2 Юбилейное ауылы   село Юбилейное    
3 Ынталы ауылы   село Ынталы   



 
Качир ауданы 

Качирский район 
Байқоныс ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Байгунуского сельского округа 
Орталығы – Байқоныс ауылы 

Центр –  село Байгунус 
 

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 

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Байқоныс ауылы  село Байгунус 1929 
2 Қызылтаң ауылы  село Кызылтан   
3 Тілеубай ауылы  село Тлеубай  

 
 

Качир ауданы 
Качирский район 

Песчаное ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірліг 
административно-территориальные единицы Песчаное сельского округа 

Орталығы – Песчаное ауылы 
Центр –  село Песчаное 

 

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                    

    сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Песчан ауылы  село Песчаное   
2 Қарасуық ауылы  село Карасук  

Качир ауданы 
Качирский район 

Береговой ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 



административно-территориальные единицы Берегового сельского округа 
Орталығы – Береговой ауылы 

Центр – село Береговое 
 

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                       

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Береговой ауылы  село Береговое   
2 Луговое ауылы  село Луговое   
3 Осьмерыжск ауылы  село Осьмерыжск  
4 Зеленая Роща ауылы  село Зеленая Роща  
5 Тихомировка ауылы  село Тихомировка  

 
Качир ауданы 

Качирский район 
Бобровка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы  Бобровского сельского округа 
Орталығы –  Жанабет ауылы 

Центр –  село Жанабет 
 

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                       

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Жаңабет ауылы  село Жанабет   
2 Жасқайрат ауылы  село Жаскайрат  
3 Боброво ауылы  село Боброво  

 
 Качир ауданы 

Качирский район 
Воскресенка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Воскресенского сельского округа 
Орталығы –   Воскресенка ауылы 



Центр –  село Воскресенка 
 

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                       

сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 Воскресенка ауылы  село Воскресенка   
2 Березовка ауылы  село Березовка   
3 Малые-Березняки ауылы  село Малые-Березняки  

 
 

Качир ауданы 
Качирский район 

Верненка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Верненского сельского округа 

Орталығы – Тимофеевка ауылы 
Центр –  село Тимофеевка 

 
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                       

сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 Тимофеевка ауылы  село Тимофеевка   
2 Львовка ауылы  село Львовка 1913 ж. 
3 Фрументевька    

 
Качир ауданы 

Качирский район 
Жаңа-Құрылыс ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Жана-Курлусского сельского округа 
Орталығы – Жаңа-Құрылыс ауылы 

Центр –  село Жана-Курлус 



 
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        

сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 Трофимовка ауылы Трофимовка ауылы село Трофимовка  1920 ж. 
2 Покровка ауылы Тұрсынбай село Покровка  
3 Жаңа-Құрылыс ауылы Жаңа-Құрылыс ауылы село Жана-Курлус  
4 Тегістік ауылы Бектеміс ауылы село Тегистык 1926-1927 жж. 
5 Пахомовка ауылы Қасқаайғыр село Пахомовка   

 
Качир ауданы 

Качирский район 
Ивановка ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы ауыла Ивановка 
Орталығы –  Ивановка ауылы 

Центр – село Ивановка 
 

 
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                       

сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 Ивановка ауылы   село Ивановка 1906 ж. 
2 Новоспасовка ауылы Байсымақ ауылы село Новоспасовка  

 
 

Качир ауданы 
Качирский район 

Калиновка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Калиновского сельского округа 

Орталығы – Калиновка ауылы 



Центр –  село Калиновка 
 
 
 

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                       

сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 Калиновка ауылы  село Калиновка 1914 ж. 
2 Қызылдау ауылы Ярославка село Кызылдау   
3 Қаратал ауылы  село Каратал  

 
 

 
Качир ауданы 

Качирский район 
Октябрьск ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Октябрьского сельского округа 
Орталығы –  Октябрьск ауылы 

Центр –  село Октябрьск 
 
 

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                       

сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 Октябрьск ауылы  село Октябрьское 1929 ж. 
2 Благовещенка ауылы  село Благовещенка  
3 Мотогул ауылы Мәтіқұл село Мотогул  
4 Первомайск ауылы  село Первомайск  
5 Лесное ауылы  село Лесное  

 



 
 

Качир ауданы 
Качирский район 

Федоровка ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Федоровского сельского округа 

Орталығы – Федоровка ауылы 
Центр – село Федоровка 

 
 

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                       

сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 
1 Федоровка ауылы  село Федоровка 1907 ж. 
2 Конторка ауылы  село Конторка 1911 ж. 
3 Воронцовка ауылы  село Воронцовка 1914 ж. 

 
Лебяжі ауданы 

Лебяжинский район 
Орталығы – Аққу ауылы 

Центр – село Акку 
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                                   
сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 

1 2 3 4 5 6 



1 Жамбыл селолық округі Жамбыл Жамбылский сельский 
округ 
село Жамбыл 

Жамбыл ауылы   

2 Баймолдин селолық округі Қазы Казынский сельский округ 
село Казы 

Қазы ауылы   

3 Қызылағаш селолық округі Қызылағаш Кызылагашский сельский 
округ 
село Бескарагай 

Бесқарағай 
ауылы 

  

4 Қызыләскер селолық округі Қызыләскер Кызыласкерский сельский 
округ 
село Черное 

Черное ауылы   

5 Майқарағай селолық округі Майқарағай Майкарагайский сельский 
округ 
село Майкарагай 

Майқарағай 
ауылы 

 

6 Малыбай селолық округі Малыбай Малыбайский сельский 
округ 
село Малыбай 

Малыбай 
ауылы 

  

7 Шақа селолық округі   Шақа Шакинский сельский 
округ 
село Шака 

Шақа ауылы   

8 Шарбақты селолық округі Шарбақты Шарбактинский сельский 
округ 
село Шарбакты  

Шарбақты 
ауылы 

  

9 Ямышев селолық округі Ямышев Ямышевcкий сельский 
округ 
село Ямышево 

Ямышев ауылы   

10 Лебяжі селолық округі Лебяжі Лебяжинский сельский 
округ 
село Акку 

Аққу ауылы  

 
Лебяжі ауданы 

Лебяжинский район 
Баймолдин селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Восточного сельского округа 



Орталығы – Восточное ауылы 
Центр – село Восточное 

 
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                       сведения об 

изменении наименования (решение документа) 

1 Баймолдин ауылы  село Восточное   
2 Тақыр ауылы  село Такыр   
3 Тереңкөл ауылы  село Теренколь  

 
Лебяжі ауданы 

Лебяжинский район 
Жамбыл селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Жамбылского  сельского округа 
Орталығы – Жамбыл ауылы 

Центр – село  Жамбыл 
 

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                 

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

1 Жамбыл ауылы  Жамбыл  
2 Жаңатаң ауылы  Жанатан   
3 Әйтей ауылы Ленино Айтей Павлодар облысы әкiмдiгi мен облыс 

мәслихатының (III шақырылған XV кезектен тыс 
сессиясы) № 76/15  бiрлескен шешiмi мен қаулысы 
негiзiнде 2005 жылғы 25 қарашада өзгертілді. 

4 Широкое ауылы  село Широкое  
 
 
 



 
 

 
 
 

Лебяжі ауданы 
Лебяжинский район 

Қызылағаш селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Кызылагашинского сельского округа 

Орталығы – Бесқарағай ауылы 
Центр –  село Бескарагай 

 
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       

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

1 Бесқарағай ауылы  село Бескарагай   
 
 

Лебяжі ауданы 
Лебяжинский район 

Қызыләскер селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Кызыласкерского сельского округа 

Орталығы – Черное ауылы 
Центр –  село Черное 

 
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       

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

1 Черное ауылы  село Черное   
2 Шәмші ауылы  село Шамши  



3 Шабар ауылы  село Шабар  
4 Құмсуат ауылы  село Кумсуат Лебяжі аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 5 

сәуірдегі  
№ 2/29 шешімі негізінде таратылды 

 
 
 
 

Лебяжі ауданы 
Лебяжинский район 

Майқарағай ауылыдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Майкарагайского сельского округа 

Орталығы – Майқарағай ауылы 
Центр – село Майкарагай 

 
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                  

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

1 Майқарағай ауылы  село Майкарагай   
2 Мерғалым ауылы  Қорт село Мергалым Павлодар облысы әкiмдiгi мен облыс 

мәслихатының  
(III шақырылым XV кезектен тыс сессиясы) № 
76/15 бiрлескен шешiмi мен қаулысы негiзiнде 
2005 жылғы 25 қарашада өзгертілді. 

 
 

Лебяжі ауданы 
Лебяжинский район 

Малыбай селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Малыбайского  сельского округа 

Орталығы – Малыбай ауылы 
Центр – село Малыбай 



 
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                       сведения об 

изменении наименования (решение документа) 

1 Малыбай ауылы  село Малыбай   
2 Қазантай ауылы  село Казантай  
3 Қазы ауылы  село Қазы  

Лебяжі ауданы 
Лебяжинский район 

Шақа селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
 административно-территориальные единицы Шакинского сельского округа 

Орталығы – Шақа ауылы 
Центр – село Шака 

 
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                       сведения об 

изменении наименования (решение документа) 

1 Шақа ауылы  село Шака  
2 Байымбет ауылы  село  Байымбет   
3 Шоқтал ауылы  село Шоктал  

 
 
 

Лебяжі ауданы 
Лебяжинский район 

Шарбақты селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Щарбактинского сельского округа 

Орталығы – Шарбақты ауылы 
Центр –  село Шарбакты 

 



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      

сведения об изменении наименования (решение 
документа) 

1 Шарбақты ауылы  село Шарбакты   
2 Төсағаш ауылы  село Тосагаш   
3 Жабағлы ауылы  село Жабаглы  

 
 
 

Лебяжі ауданы 
Лебяжинский район 

Ямышев селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Ямышевского сельского округа 

Орталығы – Ямышев ауылы 
Центр – село Ямышево 

 
 

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                       сведения об 

изменении наименования (решение документа) 

1 Ямышев ауылы  село Ямышево   
2 Қызыл-қоғам ауылы  село Кызыл-когам  
3 Тілектес ауылы  село Тлектес  

 
Лебяжі ауданы 

Лебяжинский район 
Лебяжі селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Лебяжинского сельского округа 
Центр – село Акку 

Орталығы – Аққу 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                       сведения об 

изменении наименования (решение документа) 

1 Аққу ауылы Лебяжі село Акку 1996 жылы Лебяжье селосы Аққу селосы болып 
өзгертілді 

 
 

 
 

Май ауданы 
Майский район 

Орталығы – Көктөбе cелосы 
Центр – село Коктобе 

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                                   сведения 

об изменении наименования (решение 
документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Көктүбек селолық округі  Белогорье Коктубекский 

сельский округ 
село Коктобе 

Көктөбе селосы     Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 
1994 жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық округтерді 
құру жөніндегі»  
№ 64 қаулысымен   



Постановлением главы Павлодарской областной 
администрации от 14 апреля 1994 года № 64 «Об 
образовании сельских округов»  

2 Баскөл селолық округі Кызыл-Курама Баскольский 
сельский округ 
село Басколь 

Басколь ауылы  Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық округтерді құру 
жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Постановлением главы Павлодарской областной 
администрации от 14 апреля 1994 года № 64 «Об 
образовании сельских округов»  
Май ауданы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 31 наурыздағы «Қызыл-Құрама» 
совхозының атауын өзгерту жөніндегі  
№ 38 қаулысымен   
Постановление главы Майской районной 
администрации № 38 от 31. 03. 1995 г. О 
переименовании совхоза «Кызыл-Курама» 

3 Кеңтүбек селолық округі  Жалтыр 
совхозы 

Кентубекский 
сельский округ 
село Жалтыр 

Жалтыр ауылы  Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық округтерді құру 
жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Постановлением главы Павлодарской областной 
администрации от 14 апреля 1994 года № 64 «Об 
образовании сельских округов»  

4 Қазан селолық округі Казан совхозы Казанский сельский 
округ 
село Жумыскер 

Жұмыскер ауылы  Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық округтерді құру 
жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Май ауданы әкімшілігі басшысының 1995 
жылғы 31 наурыздағы «Казанский» совхозының 
атауын өзгерту жөніндегі № 40 қаулысымен   
Постановлением главы Павлодарской областной 
администрации от 14 апреля 1994 года № 64 «Об 
образовании сельских округов»  
Постановление главы Майской районной 
администрации № 40 от 31. 03. 1995 о 
переименовании совхоза «Казанский» 



  
5 Қаратерек селолық округі  Май совхозы Каратерекский 

сельский округ 
село Каратерек 

Қаратерек ауылы  Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық округтерді құру 
жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Постановлением главы Павлодарской областной 
администрации от 14 апреля 1994 года № 64 «Об 
образовании сельских округов»  

6 Май селолық округі  Май ауылы Майский сельский 
округ 
село Майск 

Май ауылы Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық округтерді құру 
жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Постановлением главы Павлодарской областной 
администрации от 14 апреля 1994 года № 64 «Об 
образовании сельских округов»  

7  Майтүбек ауылы  Спутник 
совхозы 

село Майтубек Майтүбек ауылы Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық округтерді құру 
жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Май ауданы әкімшілігі басшысының 1993 
жылғы 15 ақпандағы «Спутник» совхозының 
атауын өзгерту жөніндегі  
№ 182 шешімі   
Постановлением главы Павлодарской областной 
администрации от 14 апреля 1994 года № 64 «Об 
образовании сельских округов»  
Решение главы Майской районной 
администрации № 182 от 15. 02. 1993 о 
переименовании совхоза «Спутник» 
 

8 Малайсары селолық округі  Кирова 
атындағы 
совхозы 

Малайсаринский 
сельский округ 
село Малайсары 

Малайсары ауылы Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық округтерді құру 
жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Май ауданы әкімшілігі басшысының 1995 
жылғы 31 наурыздағы Киров атындағы  
совхоздың атауын өзгерту жөніндегі № 36 
қаулысымен   



Постановлением главы Павлодарской областной 
администрации от 14 апреля 1994 года № 64 «Об 
образовании сельских округов»  
Постановление главы Майской районной 
администрации № 36 от 31. 03. 1995 о 
переименовании совхоза им. Кирова 
 

9 Саты селолық округі  Чапаев совхозы Сатинский сельский 
округ 
село Саты 

Саты ауылы Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық округтерді құру 
жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Май ауданы әкімшілігі басшысының 1993 
жылғы 27 қыркүйектегі «Чапаевский» 
совхозының атауын өзгерту жөніндегі № 270 
шешімімен   
Постановлением главы Павлодарской областной 
администрации от 14 апреля 1994 года № 64 «Об 
образовании сельских округов»  
Решение главы Майской районной 
администрации № 270 от 27. 09. 1993 о 
переименовании совхоза «Чапаевский» 

10 Ақжар селолық округі  Үлкен Ақжар село Акжар Ақжар ауылы  Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық округтерді құру 
жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Постановлением главы Павлодарской областной 
администрации от 14 апреля 1994 года № 64 «Об 
образовании сельских округов»  

11 Ақшиман селолық округі Ақшиман ауылы Акшиманский 
сельский округ 
село Акшиман 

Ақшиман  ауылы Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық округтерді құру 
жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Постановлением главы Павлодарской областной 
администрации от 14 апреля 1994 года № 64 «Об 
образовании сельских округов»  
 

 



Май ауданы 
Майский район 

Көктүбек селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Коктүбекского сельского округа 

Орталығы – Көктөбе ауылы 
Центр - село Коктобе 

 
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            

            сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Көктөбе селосы Белогорье село Коктобе Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық округтерді құру 
жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Постановлением главы Павлодарской областной 
администрации от 14 апреля 1994 года № 64 
«Об образовании сельских округов»  

 

2 Шыған Хлебоприемный пункт Шыган 

 
Май ауданы 

Майский район 
Баскөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Баскольского сельского округа 
Орталығы – Баскөл ауылы 

Центр – село Басколь 
 
 

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      

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Баскөл ауылы Кызыл-Курама село Басколь Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 
1994 жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық 
округтерді құру жөніндегі» № 64 қаулысымен   

2 Бозша ауылы Бозша село Бозша 
3 Жаңатілек ауылы Жанатлек село Жанатлек 



Постановлением главы Павлодарской 
областной администрации от 14 апреля 1994 
года № 64 «Об образовании сельских 
округов»  
Май ауданы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 31 наурыздағы «Қызыл-Құрама» 
совхозының атауын өзгерту жөніндегі № 38 
қаулысымен   
Постановление главы Майской районной 
администрации № 38 от 31. 03. 1995 г. О 
переименовании совхоза «Кызыл-Курама» 

 
Май ауданы 

Майский район 
Кеңтүбек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Кентубекского сельского округа 
Орталығы – Кеңтүбек ауылы 

Центр – село Кентубек 
 

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                    

    сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Жалтыр отд № 1 Жалтырь Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 
1994 жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық 
округтерді құру жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Постановлением главы Павлодарской 
областной администрации от 14 апреля 1994 
года № 64 «Об образовании сельских 
округов»  
 

2 Қарабұлақ отд № 3 Карабулак 
    

3 Кеңтүбек   Кентубек  
 

Май ауданы 



Майский район 
Май селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы  Майского сельского округа 
Орталығы –   Май ауылы 

Центр – село Майское 
 
 

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                       сведения об 

изменении наименования (решение 
документа) 

1 Май ауылы Майск село Майск Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 
1994 жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық 
округтерді құру жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Постановлением главы Павлодарской 
областной администрации от 14 апреля 1994 
года № 64 «Об образовании сельских 
округов»  
 

2 Еңбекші ауылы отд. Енбекши село Енбекши 

 
 

 

 

 

 

 
Май ауданы 

Майский район 
Майтүбек ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы   села Майтубек 
Орталығы –  Майтүбек ауылы 

Центр –  село Майтубек 



 
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         

               сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Майтүбек ауылы Спутник совхозы село Майтубек  Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 1994 
жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық округтерді құру 
жөніндегі» № 64 қаулысымен   
Май ауданы әкімшілігі басшысының 1993 
жылғы 15 ақпандағы «Спутник» совхозының 
атауын өзгерту жөніндегі  
№ 182 шешімі   
Постановлением главы Павлодарской областной 
администрации от 14 апреля 1994 года № 64 «Об 
образовании сельских округов»  
Решение главы Майской районной 
администрации № 182 от 15. 02. 1993 о 
переименовании совхоза «Спутник» 

 

 
 
 
 
 
 

Май ауданы 
Майский район 

Малайсары селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Малайсаринского сельского округа 

Орталығы – Малайсары ауылы 
Центр – село Малайсары 

 
р/с 
№ 

Елді мекен (станса, 
разъездер) атауы 

Елді мекеннің 
бұрынғы атауы 

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы)                          

Атаулардың өзгертілгені туралы (құжат 
шешімі) мәлімет                       сведения об 



наименование населенных 
пунктов (станции, разъезды) 

прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование (транскрипция) на 
русском языке 

изменении наименования (решение 
документа) 

1 Малайсары ауылы Кирова атындағы 
совхозы 

село Малайсары Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 
1994 жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық 
округтерді құру жөніндегі» № 64 
қаулысымен   
Май ауданы әкімшілігі басшысының 1995 
жылғы 31 наурыздағы Киров атындағы  
совхоздың атауын өзгерту жөніндегі № 36 
қаулысымен   
Постановлением главы Павлодарской 
областной администрации от 14 апреля 1994 
года № 64 «Об образовании сельских 
округов»  
Постановление главы Майской районной 
администрации № 36 от 31. 03. 1995 о 
переименовании совхоза им. Кирова 

2 Ақсарай 1 фермасы Ферма 1 
3 Жаңасарай 2 фермасы Ферма 2 

 

 

 

Май ауданы 
Майский район 

Саты селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Сатинского сельского округа 

Орталығы – Саты ауыл 
Центр – село Саты 

 
 

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        

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Саты ауылы Чапаев совхозы село Саты Павлодар облысы әкімшілігі басшысының 



2 Абай ауылы Абай село Абай 1994 жылғы 14 сәуірдегі «Ауылдық 
округтерді құру жөніндегі» № 64 
қаулысымен   
Май ауданы әкімшілігі басшысының 1993 
жылғы 27 қыркүйектегі «Чапаевский» 
совхозының атауын өзгерту жөніндегі № 
270 шешімімен   
Постановлением главы Павлодарской 
областной администрации от 14 апреля 
1994 года № 64 «Об образовании сельских 
округов»  
Решение главы Майской районной 
администрации № 270 от 27. 09. 1993 о 
переименовании совхоза «Чапаевский» 

 
 

Май ауданы 
Майский район 

Ақжар ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы села Акжар 

Орталығы – Ақжар ауылы 
Центр –  село Акжар 

 
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    

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Ақжар ауылы Үлкен Ақжар село Акжар  Павлодар облысы әкімшілігі 
басшысының 1994 жылғы 14 сәуірдегі 
«Ауылдық округтерді құру жөніндегі» № 
64 қаулысымен   
Постановлением главы Павлодарской 
областной администрации от 14 апреля 
1994 года № 64 «Об образовании 



сельских округов»  
 

 
 
 

Май ауданы 
Майский район 

Ақшиман селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Акшиманского сельского округа 

Орталығы – Ақшиман ауылы 
Центр – село Акшиман 

 
 

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                       

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Ақшиман ауылы Акшиман село Акшиман  Павлодар облысы әкімшілігі 
басшысының 1994 жылғы 14 сәуірдегі 
«Ауылдық округтерді құру жөніндегі» № 
64 қаулысымен   
Постановлением главы Павлодарской 
областной администрации от 14 апреля 
1994 года № 64 «Об образовании 
сельских округов»  
 

 
 
 

Май ауданы 
Майский район 

Қаратерек селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Каратерекского сельского округа 

Орталығы – Қаратерек ауылы 



Центр – село Каратерек 
 

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                       

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Қаратерек ауылы Май совхозы село Каратерек  Павлодар облысы әкімшілігі 
басшысының 1994 жылғы 14 сәуірдегі 
«Ауылдық округтерді құру жөніндегі» № 
64 қаулысымен   
 

2 Орджоникидзе  отд. Орджоникидзе Орджоникидзе ауылы 
3 Тіктоғай ауылы отд. 8-март  Тиктогай ауылы 

 
Май ауданы 

Майский район 
Қазан селолық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Казанского сельского округа 
Орталығы – Жұмыскер ауылы 

Центр – село Жумыскер 
 

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                       

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Жұмыскер ауылы Казан совхозы село Жумыскер  Павлодар облысы әкімшілігі 
басшысының 1994 жылғы 14 сәуірдегі 
«Ауылдық округтерді құру жөніндегі» № 
64 қаулысымен. Май ауданы әкімшілігі 
басшысының 1995 жылғы 31 наурыздағы 
«Казанский» совхозының атауын өзгерту 
жөніндегі № 40 қаулысымен   
 

2 Қызылеңбек ауылы Сталинту ауылы Кызыленбек 

 
Павлодар ауданы 

Павлодарский район 



Орталығы – Павлодар қаласы 
Центр – г. Павлодар 

Әкімшілік – аумақтық бірліктер 
административно – территориальные единицы 

 
Р/с 
№ 

Ауылдық (ауыл (село), 
кент) 

округтерінің 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 Григорьевка ауылдық 

округі 
Григорьевка Григорьевcкий  сельский округ село 

Набережное 
Набережное ауылы - 

2 Заңғар ауылдық округі Заңғар Зангарский сельский округ 
село Зангар 

Заңғар ауылы - 

3 Мичурино ауылдық округі Мичурино Мичуринский сельский округ 
село Мичурино 

Мичурино ауылы 
 

- 

4 Красноармейка ауылдық 
округі 

Красноармейка Красноармейский сельский округ 
село Красноармейка 

Красноармейка 
ауылы 

- 

5 Кеңес ауылдық округі Кеңес Новоямышевский сельский округ 
село Новоямышево 

Новоямышево 
ауылы 

- 

6 Луганск ауылдық округі Луганск Луганский сельский округ  
село Луганск 

Луганск ауылы - 

7 Ефремовка ауылдық 
округі 

Ефремовка Ефремовский сельский округ 
 село Ефремовка 

Ефремовка ауылы - 

8 Ольгинка ауылы Ольгинка село Ольгинка Ольгинка ауылы  



9 Рождественка ауылдық 
округі 

Рождественка Рождественский сельский округ  
село Розовка 

Розовка ауылы - 

10 Чернорецк ауылдық 
округі 

Чернорецк Чернорецский сельский округ  
 село Чернорецк 

Чернорецк ауылы - 

11 Черноярка ауылдық округі Черноярка Черноярский сельский округ  
 село Новочерноярка 

Новочерноярка 
ауылы 

- 

12 Шақат ауылдық округі Шақат Шакатский сельский округ  
 село  Шакат 

Шақат ауылы - 

13 Заря ауылдық округі Заря Заринский сельский округ 
 село Заря 

Заря ауылы - 

                                                                                                             
Павлодар ауданы 

Павлодарский район 
Кеңес ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно – территориальные единицы Кенесского аульного округа 
Орталығы – Новоямышево ауылы 

Центр – село Новоямышево 
 

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 өзгертілгендігі туралы 
 (құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования (решение 
документа) 

1 2 3 4 5 
1 Новоямышево ауылы Новоямышево  село Новоямышево - 
2 Әйтім ауылы   Кеңес  село Айтим ауылы Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2004 жылғы 24 

желтоқсандағы  
№ 90/9 шешімі 
Павлодар облысы әділет басқармасында 2005 жылы 19 
қаңтарда № 2876 тіркелген 

3 Қаратоғай Комарицино   село Каратогай Облыс әкімдігі мен облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 
31 қаңтардағы №/31 бірлескен қаулысы мен шешімі 

негізінде 



- 
Павлодар ауданы 

Павлодарский район 
Заря ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно – территориальные единицы Заринского аульного округа 
Орталығы –Заря ауылы 

Центр –  село Заря 
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 өзгертілгендігі туралы 
 (құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Заря ауылы Заря  село Заря - 
2 Бірлік ауылы Бірлік  село Бирлик - 
3 Жертұмсық ауылы Жертұмсық  село Жертумсык - 
4 Подстепка ауылы Подстепка  село Подстепка - 

 
Павлодар ауданы 

Павлодарский район 
Шақат ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно – территориальные единицы Шакатского аульного округа 
Орталығы – Шақат ауылы 

Центр – село Шакат 
 

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 өзгертілгендігі туралы 
 (құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Шақат ауылы Шақат  село Шакат - 
2 Толыбай ауылы Толыбай  село Толубай  - 
3 Көктөбе ауылы Көктөбе  село Коктюбе - 



4 Заозерное ауылы Заозерное  село Заозерное - 
5 Маралды ауылы Маралды село Маралды  

Павлодар ауданы 
Павлодарский район 

Ефремовка ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно – территориальные единицы Ефремовского аульного округа 

Орталығы –Ефремовка ауылы 
Центр –  село Ефремовка 

 
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 өзгертілгендігі туралы 
 (құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Ефремовка ауылы Ефремовка  село Ефремовка - 
2 Даниловка ауылы Даниловка село Даниловка  

 
Павлодар ауданы 

Павлодарский район 
Луганск ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно – территориальные единицы Луганского аульного округа 
Орталығы – Луганск ауылы 

Центр – село Луганск 
 

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 өзгертілгендігі туралы 
 (құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Луганск ауылы Луганск   село Луганск - 
2 Богдановка ауылы Богдановка  село Богдановка - 
3 Аққұдық ауылы Духовницкое село Аккудук Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2007 



жылғы 13 сәуірдегі  №28/24 шешімі 
 

 
 

Павлодар ауданы 
Павлодарский район 

Рождественка ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно – территориальные единицы Рождественского аульного округа 

Орталығы – Розовка ауылы 
Центр – село Розовка 

 
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 өзгертілгендігі туралы 
 (құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Розовка  ауылы Розовка   село Розовка - 
2 Рождественка ауылы Рождественка  село Рождественка - 
3 Максимовка ауылы Максимовка  село Максимовка - 

 
Павлодар ауданы 

Павлодарский район 
Чернорецк ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно – территориальные единицы Чернорецкого  аульного округа 
Орталығы –Чернорецк ауылы 

Центр – село Чернорецк 
 

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 өзгертілгендігі туралы 
 (құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 



1 Чернорецк ауылы Чернорецк  село Чернорецк - 
2 Достық ауылы Достық  село Достык - 
3 Қаракөл ауылы Қаракөл  село Караколь - 
4 Пресное ауылы Пресное село Пресное  

 
Павлодар ауданы 

Павлодарский район 
Черноярка ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно – территориальные единицы Черноярского  аульного округа 
Орталығы –Новочерноярка ауылы 

Центр – село Новочерноярка 
 

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 өзгертілгендігі туралы 
 (құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Новочерноярка ауылы Новочерноярка  село Новочерноярка  - 
2 Черноярка ауылы Черноярка  село Черноярка   - 
3 Сычевка ауылы Сычевка  село Сычевка   - 

 
 

Павлодар ауданы 
Павлодарский район 

Мичурино ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно – территориальные единицы Мичуринского аульного округа 

Орталығы –Мичурино ауылы 
Центр – село Мичурино 

 



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 өзгертілгендігі туралы 
 (құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Мичурино ауылы Мичурино  село Мичурино - 
1 Березовка ауылы Березовка  село Березовка - 
2 Госплемстанция ауылы Госплемстанция  село Госплемстанция - 

Павлодар ауданы 
Павлодарский район 

Красноармейка ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно – территориальные единицы Красноармейского аульного округа 

Орталығы –Красноармейка ауылы 
Центр –  село Красноармейка 

 
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 өзгертілгендігі туралы 
 (құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Красноармейка ауылы Красноармейка село Красноармейка - 
2 Шанды ауылы Шанды  село Шанды - 
3 Красноармейка ст. ст. Красноармейка . ст. Красноармейка - 

 
Павлодар ауданы 

Павлодарский район 
Ольгинка ауылының әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно – территориальные единицы с. Ольгинка  
Орталығы –  Ольгинка ауылы 

Центр – село Ольгинка 
 



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 өзгертілгендігі туралы 
 (құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Ольгинка ауылы Ольгинка  село Ольгинка - 

 
 
 

Павлодар ауданы 
Павлодарский район 

Григорьевка ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 
административно – территориальные единицы Григорьевского аульного округа 

Орталығы – Набережное ауылы 
Центр – село Набережное 

 
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 өзгертілгендігі туралы 
 (құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Набережное ауылы Набережное   село Набережное - 
2 Жаңа қала ауылы Григорьевка село Жана кала Облыс әкімдігі мен мәслихатының 2004 

жылғы 24 желтоқсандағы   
 № 90/9 шешімі  

Павлодар облысы әділет басқармасында 
2005 жылы 19 қаңтарда № 2876 тіркелген 

 
Павлодар ауданы 

Павлодарский район 
Заңғар ауылдық округінің әкімшілік – аумақтық бірлігі 

административно – территориальные единицы Зангарского аульного округа 



Орталығы – Заңғар ауылы 
Центр –село Зангар 

 
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 өзгертілгендігі туралы 
 (құжат шешімі) мәлімет 

сведение об изменении наименования 
(решение документа) 

1 2 3 4 5 
1 Заңғар ауылы Заңғар  село Зангар - 
2 Коряковка ауылы Коряковка  село Коряковка - 

 
Павлодар қаласы 
город Павлодар 

Орталығы – Павлодар қаласы 
Центр – город Павлодар 

Әкімшілік - аумақтық бірліктер 

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        
сведенияит об изменении наименования (решение документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Кенжекөл 

ауылдық 
округі 

совхоз Техникум 
Кенжекольский 
сельский округ с 
центром в селе 
Кенжеколь 

Кенжекольсикй 
сельский округ 
село Кенжеколь 

Кенжекөл 
ауылы 

Павлодар қаласы әкімі мен Павлодар қаласы мәслихатының (XXXIII 
сессиясы, I шақырылым) 1998 жылғы 29 желтоқсандағы  
№ 1857 бірлескен шешімімен Павлодар қаласының Индустриалды 
және Ильичев аудандары жойылды, осының салдарынан Павлодар, 
Мойылды, Кенжекөл ауылдары және Ленин кенті Павлодар 



 
Павлодар қаласы 
город Павлодар 

Кенжекөл ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Кенжекольского сельского округа 

Орталығы – Кенжекөл ауылы 
Центр - село Кенжеколь 

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

Павлодарского 
района 
Павлодарской 
области  

қаласының әкімшілік аумақтық қарамағына көшті. 
Совместным решением XXXIII сессии 1 созыва Павлодарского 
городского маслихата и акима города Павлодара от 29 декабря 1998 
года № 1857 Индустриальный и Ильичевский районы города 
Павлодара были ликвидированы, вследствие чего сëла 
Павлодарское, Муялды, Кенжеколь и поселок Ленинский перешли в 
административно-территориальное подчинение города Павлодара   
Павлодар облысы әкiмдiгi мен облыс мәслихатының (III 
шақырылған IX сессиясы) 2004 жылғы 24 желтоқсандағы № 93/9 
бiрлескен шешiмi мен қаулысы негiзiнде өзгертілді. 
 
 
 
 
1965 жылғы 20 мамырдағы № 260/II Қазақ ССР, Тың өлкесі 
еңбекшілер депутаттарының Павлодар облыстық Советінің атқару 
комитетінің қарары 

2 Мойылды 
ауылы  

Муялдинский 
сельский округ с 
центром в селе 
Муялды 
Ильичевского 
района города 
Павлодара 

село Мойылды Мойылды 
ауылы 

3 Павлодар 
ауылы 

Шаукен 
Жанааульский 
сельский округ с 
центром в селе 
Павлодарское 
Ильичевского 
района города 
Павлодара 

Жанааульский 
сельский округ 
село Павлодарское 

Павлодар 
ауылы 

4 Ленин кенті 7 - ауыл 
Ленинская 
поселковая 
администрация 

поселок Ленинский   Ленин кенті 

5 Жетекші 
ауылы 

  Жетекші 
ауылы 

 



№ наименование населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

атауы прежнее 
наименование населенных 

пунктов 

(транскрипциясы)                          
наименование 

(транскрипция) на 
русском языке 

шешімі) мәлімет                  
сведения об изменении наименования 

(решение документа) 

1 Кенжекөл ауылы совхоз Техникум/ 
село Кенжеколь 
Павлодарского района 
Павлодарской области 

село Кенжеколь Павлодар қаласы әкімі мен Павлодар 
қаласы мәслихатының (XXXIII сессиясы, I 
шақырылым) 1998 жылғы 29 
желтоқсандағы 
 № 1857 бірлескен шешімімен Павлодар 
қаласының Индустриалды және Ильичев 
аудандары жойылды, осының салдарынан 
Павлодар, Мойылды, Кенжекөл ауылдары 
және Ленин кенті Павлодар қаласының 
әкімшілік аумақтық қарамағына көшті   

2 Байдала ауылы  село Байдала  
3 Долгое ауылы  село Долгое  

Павлодар қаласы 
город Павлодар 

Мойылды ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы села Мойылды 

Орталығы – Мойылды ауылы 
Центр – село Мойылды 

 
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                     

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Мойылды ауылы село Муялды Ильичевского 
района города Павлодара 

село Мойылды Павлодар қаласы әкімі мен Павлодар қаласы 
мәслихатының (XXXIII сессиясы, I 
шақырылым) 1998 жылғы 29 желтоқсандағы 
№ 1857 бірлескен шешімімен Павлодар 
қаласының Индустриалды және Ильичев 
аудандары жойылды, осының салдарынан 



Павлодар, Мойылды, Кенжекөл ауылдары 
және Ленин кенті Павлодар қаласының 
әкімшілік аумақтық қарамағына көшті. 

 
 
 
 
 

 

Павлодар қаласы 
город Павлодар 

Ленин кентінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы поселка Ленинского 

Орталығы – Ленин кенті 
Центр – поселок Ленинский 

 
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                     

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Ленин кенті 7- ауыл 
Ленинская поселковая 

администрация 

поселок Ленинский 1965 жылғы 20 мамырдағы № 260/II Қазақ 
ССР, Тың өлкесі еңбекшілер 
депутаттарының Павлодар облыстық 
Советінің атқару комитетінің қарары 
 
Павлодар қаласы әкімі мен Павлодар қаласы 
мәслихатының (XXXIII сессиясы, I 
шақырылым)  1998 жылғы 29 
желтоқсандағы  
№ 1857 бірлескен шешімімен Павлодар 
қаласының Индустриалды және Ильичев 
аудандары жойылды, осының салдарынан 
Павлодар, Мойылды, Кенжекөл ауылдары 



және Ленин кенті Павлодар қаласының 
әкімшілік аумақтық қарамағына көшті. 
    

 
Павлодар қаласы 

город Павлод 
Павлодар ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Жана аульского сельского округа 
Орталығы – Павлодар ауылы 
Центр - село Павлодарское 

 
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                     

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Павлодар ауылы Шаукень 
 

селе Павлодарское 
Ильичевского района 

города Павлодара 

село Павлодарское Павлодар облысы әкiмдiгi мен облыс 
мәслихатының (III шақырылған IX сессиясы) 
2004 жылғы 24 желтоқсандағы № 93/9 
бiрлескен шешiмi мен қаулысы негiзiнде 
өзгертілді. 
 
Павлодар қаласы әкімі мен Павлодар қаласы 
мәслихатының (XXXIII сессиясы, I 
шақырылым) 1998 жылғы 29 желтоқсандағы 
№ 1857 бірлескен шешімімен Павлодар 
қаласының Индустриалды және Ильичев 
аудандары жойылды, осының салдарынан 
Павлодар, Мойылды, Кенжекөл ауылдары 
және Ленин кенті Павлодар қаласының 
әкімшілік аумақтық қарамағына көшті    

 
Павлодар қаласы 

город Павлод 



Жетекші ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Жана аульского сельского округа 

Орталығы – Павлодар ауылы 
Центр - село Павлодарское 

 
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                     

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Жетекші ауылы Шаукень 
 

селе Павлодарское 
Ильичевского района 

города Павлодара 

село Жетекши Павлодар облысы әкiмдiгi мен облыс 
мәслихатының (III шақырылған IX сессиясы) 
2004 жылғы 24 желтоқсандағы № 93/9 
бiрлескен шешiмi мен қаулысы негiзiнде 
өзгертілді. 
 
Павлодар қаласы әкімі мен Павлодар қаласы 
мәслихатының (XXXIII сессиясы, I 
шақырылым) 1998 жылғы 29 желтоқсандағы 
№ 1857 бірлескен шешімімен Павлодар 
қаласының Индустриалды және Ильичев 
аудандары жойылды, осының салдарынан 
Павлодар, Мойылды, Кенжекөл ауылдары 
және Ленин кенті Павлодар қаласының 
әкімшілік аумақтық қарамағына көшті    

 
 

Успен ауданы 
Успенский район 

Орталығы - Успен селосы 
Центр - село Успенка 

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                                   
сведения об изменении 
наименования (решение 

документа) 

1 2 3 4 5 6 
1 Успен селолық округі   Успенский сельский 

округ 
село Успенка  

Успен селосы   

2 Белоусов ауылдық округі  Белоусовский 
сельский округ 

Белоусовка ауылы  

3 Равнополь ауылдық округі   Равнопольский 
сельский округ 
село 
Константиновка 

Константинов 
ауылы 

  

4 Надаров ауылдық округі   Надаровский 
сельский округ 
село Вознесенка 

Вознесен ауылы   

5 Қоңырөзек ауылдық округі Павлов ауылдық 
округі 

Конырозекский 
сельский округ 
село Коныр Озек 

Қоңырөзек ауылы Павлодар облысы әкiмдiгi 
мен облыс мәслихатының (III 
сайланған XVII сессиясы) 
№ 10/17 бiрлескен шешiмi 
негiзiнде 
2006 жылы 20 қаңтарда 
өзгертiлдi   

6 Новопокров ауылдық округі   Новопокровский 
сельский округ 
село Галицкое 

Галицк ауылы   

7 Қозыкеткен ауылдық округі Ильич ауылдық Козыкеткенский Қозыкеткен ауылы Мемономкомның 2001 ж. 21. 



округі сельский округ 
село Козыкеткен 

12  шешімі 

8 Ковалев ауылдық округі   Ковалевский 
сельский округ 
село Ковалевка 

Ковалев ауылы   

9 Лозов ауылдық округі   Лозовский сельский 
округ 
село Лозовое 

Лозов ауылы   

10 Қаратай ауылы   село Каратай Қаратай ауылы   
11 Богатырь ауылы   село Богатырь Богатырь ауылы  1912/1914 
12 Таволжан ауылы   село Таволжан Таволжан ауылы  

 
Успен ауданы 

Успенский район 
Успен ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Успенского сельского округа 
Орталығы – Успен селосы 

Центр – село Успенка 
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 

сведения об изменении  наименования 
(решение документа) 

1 Успен селосы   село Успенка  1909ж-Ожерельев заимкасы 
 

Успен ауданы 
Успенский район 

Белоусов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  села Тимирязево 

Орталығы – Тимирязев ауылы 
Центр –  село Тимирязево 

 
р/с  
№ 

Елді мекен (станса, разъездер) атауы 
наименование населенных пунктов 

Елді мекеннің бұрынғы 
атауы  

Орыс тіліндегі атауы 
(транскрипциясы)                          

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет                       



(станции, разъезды) прежнее наименование 
населенных пунктов 

наименование 
(транскрипция) на 

русском языке 

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Белоусовка ауылы  село Белаусовка  
2 Тимирязев ауылы   село Тимирязево  1954 жыл 
3 Ольховка ауылы  село Ольховка  
4 Ольгина ауылы  село Ольгинка  

 
 

Успен ауданы 
Успенский район 

Равнополь ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Равнопольского сельского округа 

Орталығы –  Константинов ауылы 
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                       

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Константинов ауылы   село Константиновка  1909 жыл 
2 Равнополь ауылы   село Равнополь  1907 жыл 

 
 

Успен ауданы 
Успенский район 

Надаров ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Надаровского сельского округа 

Орталығы –  Вознесен ауылы 
Центр –  село Вознесенка 

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



№ наименование населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

атауы прежнее 
наименование населенных 

пунктов 

(транскрипциясы)                          
наименование 

(транскрипция) на 
русском языке 

(құжат шешімі) мәлімет        
сведения об изменении наименования 

(решение документа) 

1 Вознесен ауылы   село Вознесенка  1907жыл 
2 Надаров ауылы   село Надаровка  1907 жыл 
3 Чистополь ауылы   село Чистополь  1907 жыл 

 

Успен ауданы 
Успенский район 

Қоңырөзек ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Конырозекского сельского округа 

Орталығы –  Қоңыр Өзек ауылы 
Центр –  село Коныр Озек 

 

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      

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Қоңырөзек ауылы Павловка (1907-1909 жж.) село Конырозек Павлодар облысы әкiмдiгi мен облыс 
мәслихатының (III сайланған XVII 
сессиясы) 
№ 10/17 бiрлескен шешiмi негiзiнде 
2006 жылы 20 қаңтарда өзгертiлдi   

2 Дмитриев ауылы   село Дмитриевка  1909 жыл 
 

Успен ауданы 
Успенский район 

Новопокров ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Новопокровского сельского округа 

Орталығы – Галицк ауылы 
Центр –  село Галицкое 



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                       

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Галицк ауылы   село Галицкое  1929 жыл 
2 Новопокров ауылы   село Новопокровка  1909 жыл 

 
Успен ауданы 

Успенский район 
Қозыкеткен ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Козыкеткенского сельского округа 
Орталығы – Қозыкеткен ауылы 

Центр – село Козыкеткен 
 

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            

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Қозыкеткен ауылы Ильич ауылы (1968) 
Белоцерковка (1909) 

село Козыкеткен Мемономкомның 2001 ж. 21.12. 
шешімі 

2 Травян ауылы   село Травянка 1914 жылы 
Успен ауданы 

Успенский район 
Ковалев ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы Ковалевского сельского округа 
Орталығы –  Ковалев ауылы 

Центр –  село Ковалевка 
 

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 

Атаулардың өзгертілгені туралы 
(құжат шешімі) мәлімет                    
    сведения об изменении 

наименования (решение документа) 



русском языке 
1 Ковалев ауылы  село Ковалевка  1909 жылы 

 
 

Успен ауданы 
Успенский район 

Лозов ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Лозовского сельского округа 

Орталығы –  Лозов ауылы 
Центр –  село Лозовое 

 
 

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                       

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Лозов ауылы   село Лозовое  1909 жыл 
2 Екатеринослав ауылы   село Екатеринославка  1913 жыл 

 
Успен ауданы 

Успенский район 
Қаратай ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі 

административно-территориальные единицы  села Каратай 
Орталығы –  Қаратай ауылы 

Центр –  село Каратай 
 

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                       

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Қаратай ауылы   село Каратай   
 



Успен ауданы 
Успенский район 

Богатырь ауылдық округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Ольгинского сельского округа 

Орталығы – Ольгин ауылы 
Центр – село Ольгино 

 
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                       

сведения об изменении наименования 
(решение документа) 

1 Богатырь ауылы   село Багатырь  1909 жыл 
 

Успен ауданы 
Успенский район 

Таволжан ауылының әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  села Таволжан 

Орталығы – Таволжан ауылы 
Центр – село Таволжан 

 
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                    
    сведения об изменении 

наименования (решение документа) 

1 Таволжан ауылы   село Таволжан   
 

 
 

Шарбақты  ауданы 
Щербактинский  район 

Орталығы – Шарбақты селосы 
Центр – село  Шарбакты 



Әкімшілік-аумақтық  бірліктер 
Админстративно-территориальные  единицы 

 
Р/с 
№ 
 

Ауылдық 
(ауыл (село) округтердің 

атауы 
наименование аульных  

округов 
(аулов (сел) 

Округтің   
бұрынғы атауы   

Прежнее  
наименование 

округа 

Округ   атауларының 
(орталығының)    орыс  тіліндегі 

атауы (транскрипциясы) 
наименование округов (центров) 

(транскрипция) 
на русском  языке 

Округ  
орталығының  

атауы 
нынешнее 

наименование 
центра округа 

 

Атаулардың 
өзгертілгені 

туралы (құжат 
шешімі) мәлімет 

сведение  об  изменении 
наименования 

(решение документа) 
1 2 3 4 5 6 
1. Александровка ауылдық 

округі 
Александровский  Александровский сельский округ 

село Александровка  
Александровка 
ауылы 

1905 ж.  

2. Алексеевка  ауылдық 
округі 

Алексеевский  Алексеевский сельский округ 
село Алексеевка  

Алексеевка 
ауылы 

1906 ж.  

3. Галкин ауылдық округі Галкинский  Галкинский сельский округ 
село Галкино  

Галкин ауылы  1907 ж. 

4. Жылы бұлақ ауылдық 
округі 

Жылы булакский  Жылы булакский сельский округ 
село Жылы булак  

Жылы бұлақ 
ауылы 

 

5 Сынтас ауылдық округі Северный  Сынтасовский сельский округ 
село Северный  

Сынтас ауылы Облыс әкімдігі мен облыстық 
мәслихаттың 2011 жылғы 31 
қаңтардағы №/31 бірлескен 

қаулысы мен шешімі 
негізінде 

 
6 Сосновка ауылдық округі Сосновский  Сосновский сельский округ 

село Сосновка  
Сосновка 
ауылы 

 1908/1909 ж. 

7 Татьяновка ауылдық 
округі 

Татьяновский  Татьяновский сельский округ 
село Татьяновка  

Татьяновка 
ауылы 

1914 ж.  

8 Хмельницкий ауылдық 
округі 

Хмельницкий  Хмельницкий сельский округ 
село Хмельницкий  

Хмельницкий 
ауылы 

1954 ж.  

9 Шегірен ауылдық округі Чигириновский  Чигириновский сельский округ 
село Чигириновка  

Чигириновка 
ауылы 

 1911 ж. 

10 Шалдай  ауылдық округі Шалдайский  Шалдайский сельский округ Шалдай ауылы  1910 ж. 



село Шалдай  
11 Шарбақты ауылдық округі Щербактинский  Щербактинский сельский округ 

село Шарбакты  
Шарбақты 
селосы 

Мемономкомның 2001 жылғы 
11. 04 № 4 

12 Орловка ауылдық округі Орловский  Орловский сельский округ 
село Орловка  

Орлов ауылы  1908 ж. 

13 Красиловка ауылдық 
округі 

Красиловский  Красиловский сельский округ 
село Красиловка  

Красиловка 
ауылы 

1996 ж., 1908 ж. 

 
Шарбақты ауданы 

Щербактинский  район 
Александровка ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Александровского сельского округа 
Орталығы – Александровка ауылы 

Центр – село Александровка 
 

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. Александровка ауылы  Жалғыз көл 
 

    село Александровка   

2. Жаңа ауыл ауылы  Жаңауыл     село Жанауыл 1931 ж.  
 

 
 

Шарбақты  ауданы 
Щербактинский район 

Алексеевка ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные единицы Алексеевского сельского округа 

Орталығы – Алексеевка ауылы 
Центр – село  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  изменении 

наименования 
(решение документа) 

1. Алексеевка ауылы Құрқамыс 
Жайлау көл 

село Алексеевка 1906 ж. 

2. Бөріктал ауылы  Степное село Бориктал Павлодар облысы әкімдігінің 2007 жылғы 
14 желтоқсандағы № 4 қаулысы, Павлодар 
облыстық мәслихатының 2007 жылғы 14 
желтоқсандағы № 51/3 бірлескен шешімі 

3 Николаевка ауылы   село Николаевка   
4. Құрқамыс станциясы (бекеті) Құрқамыс село Куркамыс Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 

жылғы  
17.06-дағы № 663 қаулысы.  

5 Назаровка ауылы  Село Назаровка   
6 Кахновка ауылы  село Кахновка  

 
Шарбақты  ауданы 

Щербактинский  район 
Галкин ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Галкинского сельского округа 
Орталығы – Галкин  ауылы 

Центр -  село  Галкино 
 

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. Галкин ауылы Басқұдық село Галкино 1907 ж. 
2. Арбаиген ауылы Арбиген село Арбаиген 1995ж. Аудан әкімінің, аудандық 



халық депутаттарының Кеңесінің 
шешімі. 

3. Ботабас ауылы Ботабас село Ботабас  
4. Құлат ауылы Құлат село Кулат 1995 ж. Аудан әкімінің, аудандық 

халық  депутаттарының Кеңесінің 
шешімі. 

 
  

Шарбақты  ауданы 
Щербактинский  район 

Жылы- бұлақ ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные единицы Жылы булакского сельского округа 

Орталығы – Жылы  бұлақ ауылы 
Центр – село Жылы  булак 

 
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. Жылы  бұлақ ауылы   Жылы  бұлақ село Жылы  булак  
2. Қосқұдық ауылы  Қосқұдық село Коскудык 1914 ж. 

 
Шарбақты  ауданы 

Щербактинский  район 
Сынтас  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Сынтас сельского округа 
Орталығы – Сынтас  ауылы 

Центр – село  Сынтас 
 

Р/с 
№ 
 

Елді  мекен (станса, 
разъездер)  атауы 

наименование 

Елді  мекеннің бұрынғы 
атауы  Прежнее  

наименование населенных 

Орыс  тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Наименование 

Атаулардың 
өзгертілгені  туралы  (құжат 

шешімі) мәлімет 



населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

пунктов 
 

(транскрипция) 
на  русском  языке 

сведение  об  изменении 
наименования 

(решение документа) 
1.   Сынтас ауылы Северный  село Сынтас Облыс әкімдігі мен облыстық 

мәслихаттың 2011 жылғы 31 қаңтардағы 
№/31 бірлескен қаулысы мен шешімі 

негізінде 
 

2. Богодаровка ауылы  село Богадаровка  
3. Аникино  село Аникино  

 
 

Шарбақты  ауданы 
Щербактинский  район 

Сосновка ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные единицы Сосновского сельского округа 

Орталығы – Сосновка ауылы 
Центр – село Сосновка    

 
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. Сосновка ауылы Жалғыз  қарағай  село Сосновка 1908 ж. 
2. Заборовка ауылы Мұзды  көл  село Заборовка 1907 ж. 
3. Софиевка ауылы  село Софиевка  1907-1909 жж. 
4. Сретенка ауылы Қазоты село Сретенко 1913 ж. 

 
 

Шарбақты  ауданы 
Щербактинский  район 

Татьяновка ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 



административно-территориальные единицы Татьяновского сельского округа 
Орталығы – Татьяновка  ауылы 

Центр – село  Татьяновка 
 

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. Татьяновка ауылы Қазған  құдық село Татьяновка 1914 ж. 
2. Малиновка ауылы  Малиновка село Малиновка  1914 ж. 
 Сахновка ауылы  село сахновка  
 Марьяновка ауылы  Село Марьяновка  

 
 

Шарбақты  ауданы 
Щербактинский  район 

Хмельницкий  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные единицы Хмельницского сельского округа 

Орталығы – Хмельницкий  ауылы 
Центр – село Хмельницкий 

 
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. Хмельницкий ауылы Хмельницкий  село Хмельницкий  1954 ж. 
2. Көлбұлақ ауылы Көлбұлақ  село Кольбулак  
3. Маралды ст. ст. Маралды  Ст. Маралды 1921 ж. 

 
 



 
Шарбақты  ауданы 

Щербактинский  район 
Шегірен  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 

административно-территориальные единицы Чигириновского сельского округа 
Орталығы –  Шегірен ауылы 
Центр – село Чигириновка 

 
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.  Шегірен ауылы Чигириновка село Чигириновка  1911 ж. 
2. Есілбай ауылы  Есілбай село Есильбай  

 
 

Шарбақты  ауданы 
Щербактинский  район 

Шалдай  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные единицы Шалдайского сельского округа 

Орталығы –  Шалдай ауылы 
Центр – село  Шалдай 

 
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. Шалдай ауылы  Шалдай село Шалдай  1910 ж. 
2. Бозалаң ауылы  Бозалаң село Бозалан  1997 ж. Аудан әкімшілігінің, аудандық 

халық депутаттары Кеңесінің шешімі 



3. Садықащы ауылы   Садықащы село Садыкашы   1997 ж. Аудан әкімшілігінің, аудандық 
халық депутаттары Кеңесінің шешімі 

4. Сүгір ауылы  Сүгір село Сугур  
5. Шошқалы ауылы  Шошқалы село Чушкалы  

 
 
 
 

Шарбақты  ауданы 
Щербактинский  район 

Шарбақты  ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные единицы Щербактинского сельского округа 

Орталығы –  Шарбақты селосы 
Центр – село  Шарбакты 

 
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. Шарбақты селосы  Щербакты село Шарбакты  Мемономкомның 
2001 жылғы 11.04. № 4 шешімі 

 
 

Шарбақты  ауданы 
Щербактинский  район 

Орловка ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные единицы Орловского сельского округа 

Орталығы – Орловка ауылы 
Центр – село Орловка 

 
Р/с 
№ 

Елді  мекен (станса, 
разъездер)  атауы 

Елді  мекеннің бұрынғы 
атауы  Прежнее  

Орыс  тіліндегі атауы 
(транскрипциясы) 

Атаулардың 
өзгертілгені  туралы  (құжат 



 наименование 
населенных пунктов 
(станции, разъезды) 

наименование населенных 
пунктов 

 

Наименование 
(транскрипция) 

на  русском  языке 

шешімі) мәлімет 
сведение  об  изменении 

наименования 
(решение документа) 

1. Орловка ауылы Қараой  село Орловка 1908 ж. 
 

 
 
 
 

Шарбақты  ауданы 
Щербактинский  район 

Красиловка ауылдық округінің  әкімшілік-аумақтық  бірлігі 
административно-территориальные единицы Красиловского сельского округа 

Орталығы – Красиловка ауылы 
Центр – село  Красиловка 

 
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. Красиловка ауылы  Красиловка село Красиловка 1908 ж.  
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